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1. INTRODUÇÃO
O NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante é um órgão multiprofissional de apoio aos estudantes vinculado ao campus da
Unifesp onde está localizado e à Pró Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, efetiva a Política de Assistência Estudantil definida
pelo Conselho de Assuntos Estudantis (CAE). O NAE segue as diretrizes definidas pelo Ministério da Educação, pelo PNAES
(Plano Nacional de Assistência Estudantil) e segue as políticas estabelecidas pela PRAE e pelo CAE.
O Programa de Bolsas de Iniciação à Gestão - BIG, tem como objetivo oferecer ao estudante espaços e condições para a
iniciação e desenvolvimento de atividades que incentivem habilidades com gestão de projetos e atividades. A bolsa BIG 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. Portanto, possui um importante papel no
fortalecimento da relação universidade/aluno e a permanência desse.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

3. CONSIDERAÇÕES

Ao longo de 2019 foram promovidas diferentes atividades pelo
NAE BS, como oficinas, atividades artísticas, semana temática,
parcerias com projetos de extensão, apresentação em congresso
nacional, encontros com a comunidade acadêmica.
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Oferecer meios de integração e acolhimento contribui
para uma qualidade maior na vida do universitário de
maneira saudável
e
de
maiores expectativas
de
permanência. O NAE tem um papel muito importante de
fortalecimento na relação estudante-universidade, a partir
de suas atividades desenvolvidas atividades nos eixos
de permanência estudantil, saúde (em seu amplo
significado), esporte e lazer.
As competências do NAE estão no Artigo 5° do
Regime dos Núcleos de Apoio ao estudante e são:
I. Promover ações que visem contribuir para as Políticas
de Permanência estudantil;
II. Contribuir para o desenvolvimento acadêmico, visando
a formação integral e de qualidade;
III. Executar e contribuir para as políticas de apoio aos
discentes;
IV. Participar, apoiar ou acompanhar projetos vinculados
aos discentes junto à PRAE;
V. Atuar junto a diferentes órgãos internos e externos da
Unifesp orientado pelas políticas descritas no Artigo 1o
deste Regimento;
VI. Colaborar com coordenadorias da PRAE nas suas
ações;
VII. Contribuir com a consolidação de dados e
informações a respeito da atenção ao discente conforme os
preceitos da transparência e da informação;
VIII. Elaborar um plano de trabalho anual com
participação da comunidade acadêmica a ser apresentado
na Congregação de campus;
IX. Elaborar um relatório anual das atividades realizadas a
ser divulgado à Comunidade acadêmica.

4. REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO . Regimento dos Núcleos de Apoio ao
Estudante.
Disponível em:<< https://www.unifesp.br/campus/san7/images/
Imagem 6- Caixa de sugestões.

regimento_nae.pdf>>

5. AGRADECIMENTOS

Imagem 8- Apresentação no Congresso ABRASCO.

Imagem 7- Oficina Bem-vindxs Calourxs.

Nós bolsistas agradecemos à toda equipe NAE- BS
e à comunidade acadêmica por fazer parte das
atividades propostas desde a criação de oficinas,
montagem e execução dessas.

