
Sejam bem vindes! Nós somos o Núcleo Ayé, o
coletivo Negro da FMUSP, criado em Agosto de
2017, nasceu com o objetivo de receber estudantes
cotistas PPI na faculdade. Desde então, temos sido
força para o nosso povo; engajados na construção e
no desenvolvimento de letramento racial, de saúde
física e mental e de manutenção da permanência
estudantil na FMUSP. É com imensa alegria que
recebemos vocês, caloures! Será um ano desafiador,
mas saibam que estaremos juntes. O Ayé existe por
vocês.

nucleoaye@gmail.com

O NEGSS - Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e
Sexualidade - é um grupo de alunes e profissionais
LGBTIA+ do quadrilátero da saúde, organizado para
promover igualdade e acolhimento para todes
LGBTIA+s. Fazemos reuniões de formação, eventos
internos e externos, além de nos divertir muito,
compartilhar experiências e fofocar (claro).

NEGSS

Sejam todes bem vindes! O Geni é o Coletivo
Feminista da FMUSP composto por alunas e ex-
alunas. Nos organizamos para debater nossas
questões aqui dentro, feminismo e promover ações
que combatam a desigualdade de gênero e o
machismo, principalmente no ambiente estudantil.
Funcionamos como espaço de acolhimento às
mulheres da comunidade FMUSP que sentirem
qualquer desconforto, oferecendo orientação, apoio
e um espaço de conforto.

GENI

AYÉ

@negss.fmusp

@coletivo.geni

@nucleoaye /nucleoaye

Oi caloure! O misto de sentimentos que você está
sentindo agora é normal. Tá muito feliz pela
aprovação, mas também preocupado com a sua
situação financeira durante o curso? Sabemos o
quanto as inseguranças dominam nessa época,
principalmente para aqueles que têm vulnerabilidade
socioeconômica. Mas pode ficar tranquile, porque a
nossa diretoria vai explicar tudinho pra vocês sobre
os auxílios e bolsas que a USP e a FMUSP
oferecem! Falaremos tudo detalhadamente no
manual de caloures e estaremos sempre à
disposição para vocês. Atenciosamente, diretoria de
Permanência Estudantil

Gabriela Pires Neves
gabriela.pires@fm.usp.br
(11)95992-4258

Jônatas Magalhães Santos (John)
jonatas.magalhaes@fm.usp.br
(71)99234-1883

Lívia Ribeiro de Oliveira
livia.ribeiro@fm.usp.br
(31)98774-1242

Sônia Maria Reis
sonia.reis@fm.usp.br
(81)99176-3470

O NAE é o Núcleo de Apoio ao Estudante. Nele,
ocorre a centralização de coordenações como:
Serviço Social (MedApoia), Tutoria Acadêmica,
Promoção de Saúde e Atenção à Saúde Mental
(GRAPAL). Para qualquer tipo de apoio que for
necessário envolvendo essas áreas, basta procurar
o NAE para ser direcionado.
Sala do NAE: 2340 - 2º andar

NAE

O Núcleo de Ética e Direitos Humanos (NEDH) é a
instituição que se preocupa em garantir os direitos
dos estudantes, respeitando sempre suas
singularidades e atendendo suas demandas para
que a faculdade seja um ambiente acolhedor e
respeitoso à todes. A composição do núcleo é feita
pelos docentes, alunos, coletivos e as demais
instituições que se interessam por uma cadeira, a fim
de garantir os Direitos Humanos na FMUSP.

NEDH

É o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência
Sexual, presta atividades multiprofissionais para
pessoas que foram vítimas de violência sexual.
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