Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
ESCLARECIMENTOS E CONVITE AO DIÁLOGO COM ESTUDANTES DO
CAMPUS GUARULHOS DA UNIFESP
Caros(as) estudantes,
Estamos cientes da paralisação decidida em assembleia no dia 16/03.
Apesar de conhecermos os vários problemas da Unifesp e de estarmos trabalhando
assiduamente para minimizá-los e resolvê-los em todas as instâncias, ainda há muito
que construir e, de preferência, em conjunto com todos(as). Para tanto, o diálogo é
fundamental. Precisamos dele para construção conjunta e, tanto Campus quanto Reitoria
estão disponíveis para receber as pautas legítimas e específicas de vocês, diante das
quais podermos conversar e avançar.
Informamos também que a Reitoria, em conjunto com as direções dos Campi, tem uma
agenda de reivindicações para tentar aumentar o orçamento da Unifesp e com ele o da
permanência estudantil. Várias ações foram realizadas, conforme anunciado no portal da
Unifesp. Afora isso estamos preparando um dia de paralisação das atividades em toda a
Universidade para este fim. Será no dia 10/04. Enviaremos mais informações em breve.
Contamos com a participação dos(as) estudantes na programação deste dia e nas demais
que vierem, que contenham as mesmas bandeiras em prol da Universidade.
Enquanto aguardamos oportunidade de diálogo com todos(as) ou através de comissão,
aproveitamos para responder às questões dirigidas à Reitoria levantadas na audiência
pública e que ficaram sem tempo para resposta. Segue:
1. Cortes nos auxílios permanência
Informações sobre cortes na permanência estudantil afirmadas na audiência pública
foram pesquisadas e verificamos que não procedem. O NAE do Campus tem recebido
normalmente os pedidos de auxílios e está cumprindo cronograma habitual, sendo que
neste ano, com a contratação de mais uma assistente social, não há demora. Em
fevereiro, foram concedidos 683 auxílios diferentes, para 353 estudantes. Em março já
temos novos pedidos sendo aprovados e devemos chegar a quase 400. Isso sem contar
com os estudantes que estão se matriculando e podem vir a solicitar, em fluxo contínuo.
Não houve corte algum a não ser dos formados ou dos que, eventualmente
descumpriram alguma regra do edital, ou, ainda, que informaram não ter mais
necessidade de auxílios.
Caso precise e ainda não tenha solicitado auxílios conheça o edital, junte os documentos
necessários e os entregue ao NAE.
2. Transportes
Com o Passe Livre o direito a transporte gratuito dos estudantes está garantido. Nesse
contexto foi desativado o fretamento exclusivo para os alunos de Guarulhos.
Houve o fim do contrato com a EMTU e, estamos em negociação com a mesma para
que apresse o cadastro (vide ata da reunião e ofício protocolado – no site da PRAE). De
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6.htm) a empresa tem até dia 26/03 para a completa operação do benefício. Estamos
acompanhando, cobrando e documentando as dificuldades, caso tenhamos que tomar
alguma medida após o prazo citado.
Sabemos que está muito difícil para os estudantes com vulnerabilidade socioeconômica
frequentarem as aulas neste período em que ainda não está operando normalmente o
Passe Livre. Não são possíveis medidas de curto prazo e, a solução do PL será mais
rápida. Recomendamos aos estudantes que procurem o NAE para solicitarem auxílios
conforme o Edital PAPE e temos trabalhado intensamente para que a concessão se dê
rapidamente.
Outras várias demandas foram ditas e protocoladas diretamente junto à EMTU com a
comissão que foi, a qual inclui estudantes. O comunicado e a ata constam no site da
PRAE e do Campus. Estamos cobrando insistentemente as respostas. Protocolos de
pedido de resposta estão na PRAE.
3. Problemas com documentos com firma reconhecida e solicitação de auxílios
A PRAE, após escuta com os NAEs publicou a seguinte nota e seu site e no facebook, a
qual informa que em alguns casos solicita cópia simples de documentos e declarações
com assinatura reconhecida em cartório, mas que: “quando o(a) estudante possuir real
dificuldade financeira para entregar documentos que exijam reconhecimento de firma
ou autenticações (solicitados em casos excepcionais) no pedido de inclusão no
Programa Auxílio para Estudante (PAPE), esta situação deverá ser informada às
assistentes sociais dos NAEs. Elas analisarão e decidirão sobre a possibilidade destes
documentos serem entregues imediatamente após o primeiro pagamento do auxílio
concedido ou até definirem por outras alternativas a depender de suas avaliações, caso a
caso, tendo elas experiência e autonomia para tal decisão”.
4. Uso de recursos para Planejamento x Orçamento para transporte
Os recursos para contratação de planos e projetos para o Campus Guarulhos são de
capital (para obras) e não de custeio (pagamento de contas), e vem de fonte diferente da
que mantinha a Ponte Orca. Desde 2014 o MEC veio diminuindo as verbas das
universidades federais e o repasse para a Ponte Orca, entre elas.
Muitos dos problemas que o Campus Guarulhos e outros campi da Unifesp viveram foi
decorrente da falta de planejamento na expansão da nossa universidade. Corrigir o rumo
pressupõe construir instrumentos efetivos de planejamento e projeto para as demandas
atuais e futuras da universidade. Sua ausência, sim, seria grave equívoco.
A PRAE estará reunida com a equipe do NAE Guarulhos amanhã, a partir das
17h. Ali estaremos presentes e à disposição para diálogo, tirar eventuais dúvidas e
ouvir suas pautas de reivindicações, para que possamos avançar. Fiquem a
vontade para nos procurar.
Atenciosamente,
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)
19/03/2015
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