Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
A PRAE e a sua Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares (CAPAC) agradecem a todos(as) os
servidores(as) que submeteram projeto ao “BIG – Edital Universal” e parabenizam pela qualidade das propostas. Os projetos recebidos
demonstram a riqueza e valor dessa comunidade. Foi importante reconhecer que as atividades propostas, este ano, aproximaram-se
mais, em seus objetivos e diretrizes, dos eixos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do que nas outras edições do
edital, o que mostra o comprometimento com as demandas e necessidades dos estudantes. Além disso, o conceito “gestão”, para esse
edital, tem sido apropriado na relação intrínseca com o desenvolvimento institucional, justamente para agregar benefício à comunidade
acadêmica, especialmente a sua parcela estudantil, o que é objetivo específico da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis. Este resultado
nos deixa muito animados e contentes, cientes de que cada um dos projetos terá grande repercussão na Unifesp!
Foram solicitadas 57 bolsas, de um total de 30 disponíveis, em 32 diferentes propostas de ação.
Com os trabalhos iniciando a partir do mês de março informamos também que será organizado no mês de abril o primeiro encontro entre
bolsistas BIG. Aguardem mais informações!
Sucesso nos trabalhos !!!
Propostas aceitas:
nº de
bolsas 1 - Título do Projeto:
1
Monitoria Técnica do Laboratório do Grupo Hímaco (História, Mapas e Computadores)
1
Controle de Acesso de Veículos por meio de Reconhecimento de Placas.
1
Vida de Estudante
1
Organização do Núcleo de Estudos Intercampi de Políticas Públicas e Direitos Sociais (NEIPP)
1
Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da UNIFESP
1
Estudante desiste: existe um perfil?
Gestão de Coleção de Culturas de Microrganismos Ambientais (LABMSMA) de Interesse Biotecnológico - UNIFESP, Campus
1
Diadema
1
Implantação de sistema de compostagem de resíduos sólidos orgânicos do restaurante universitário no campus Diadema
2
Gestão Cultural ICT
Gestão de resíduos sólidos (RS) nas unidades acadêmicas do campus Diadema da Unifesp: uma abordagem sintonizada à lei
1
12.305/2010 ( Política nacional de resíduos sólidos)
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Organização e gestão do Centro de Memória e Pesquisa História: o acervo da Companhia Editora Nacional
Cultivando “a Jardim”: Uma horta comunitária na Universidade.
Análise da sustentabilidade e viabilidade técnico científica de um modelo de intervenção interdisciplinar na promoção de hábitos
de vida saudáveis dentro de ambiente escolar com crianças e adolescentes
Parque de C&T do ICT-UNIFESP: Experimentos em Realidade Aumentada
A prática da automedicação entre estudantes de enfermagem de uma instituição de ensino superior do município de São Paulo
Aprimoramento Acadêmico e Profissional voltado à Inclusão Digital e Aprendizado Tecnológico usando Software Livre
Edital de bolsas de iniciação à gestão BIG 2016 revista eletrônica Olhares: Iniciação à gestão de um período acadêmico
Projeto Memórias: gerenciando informações da Uati a partir de uma perspectiva intergeracional
Estruturação do Site do Grupo de Inovação Baseada em Imagens e Sinais (GIBIS) e da Conferência em Gráficos, Padrões e
Imagens (SIBGRAPI 2016)
Produtores aprendizes do Grupo de Estudos e Práticas Artísticas da Cia do Caminho Velho (GEPA)
Cultura e convivência na universidade.
Preservação da memória institucional da Adunifesp
Gestão da Captação de Recursos do Programa Social Mao3D da Unifesp SJC

Projetos com ressalvas (necessitam de ajuste para liberação da bolsa)
1
Biblioteca Viva
1
Projeto de Ensino e Aprendizagem de Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação
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