
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE ESTUDANTIL

I N F O R M A T I V O



Coordenação de Assistência à Saúde Estudantil 
A Coordenação de Assistência à Saúde Estudantil (COASE) vinculada à Pró-Reitoria de Políticas A�rmati-
vas Estudantis (PROPAE) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB) em atendimento ao decreto de Lei da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES, 2010) 
propõe a estruturação da COASE em: Núcleo de Assistência à Saúde do Estudante - NUASE | Núcleo de 
Acessibilidade - NACE | Núcleo Interdisciplinar de Atenção às Subjetividades - NIAS.
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Núcleo de Assistência à Saúde do Estudante
Tem o propósito de promover ações em saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem assistên-
cia e atendimento à saúde, à prevenção de agravos e promoção da saúde visando o bem-estar e a quali-
dade de vida do discente, contribuindo para sua permanência e conclusão de curso de graduação nesta 
Universidade.

O Núcleo é composto por uma equipe multipro�ssional envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e odontóloga.

O atendimento pode ser agendado ou de emergência/urgência (ambulatório) no Campus da Liberdade 
e na Unidade Acadêmica Palmares I. Ocorre de segunda a sábado, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 
17h. Já o serviço noturno é de segunda a sexta-feira das 18h às 22h. Para isso, o estudante deve acessar 
o formulário. Para mais informações, entre em contato através do email: nuase@unilab.edu.br ou 
telefone (85) 3332.1129 - sala multipro�ssional / (85) 3332.1477 - ambulatório, ambos localizados no 
Campus da Liberdade ou presencialmente na Unidade Acadêmica dos Palmares.

No Campus dos Malês os estudantes e servidores devem solicitar atendimento presencialmente na sala 
NUASE/COASE/PROPAE ou pelo telefone (71) 3651.8252

Atendimento de Emergência

Ressalta-se que o atendimento para casos de urgência/emergência está restrito à comunidade 
acadêmica em atividade: estudantes, servidores (técnicos administrativos e docentes) e 
terceirizados/visitantes.

Entende-se atendimento de urgência/emergência como assistência prestada nos casos de parada cardi-
orespiratória (PCR), convulsões, fraturas, hemorragias, dentre outros que se con�gurem risco iminente 
de morte.
 



Atribuições dos pro�ssionais do NUASE
Atribuições do médico: 
– Realizar consultas médicas;
– Implementar e participar de ações para promoção da saúde;
– Prescrever medicamentos conforme lista da farmácia do município;
– Realizar diagnóstico, solicitar exames para serem realizados fora do âmbito da Universidade;
– Prescrever tratamento para diversas doenças;
– Realizar atendimento de urgência/emergência;
– Realizar avaliação de aptidão do estudante para academia.

Atribuições do enfermeiro: 
– Consulta de Enfermagem (planejamento familiar, atenção à doenças crônicas – como hipertensão e 
diabetes, dentre outros);
– Atendimento de urgência/emergência e eletivos;
– Planejar, organizar e implementar ações de promoção da saúde;
– Avaliação de estudantes recém ingresso;
– Realização de acolhimento e classi�cação de risco.

Atribuições do técnico em enfermagem:
– Recepção e atendimento em saúde;
– Avaliação de sinais vitais;
– Acompanhamento do estudante na Universidade e no serviço de saúde, nas situações de 
urgência/emergência.
– Participação nas ações de promoção da saúde.

 



Atribuições do odontólogo: 
– Realizar consultas odontológicas
– Encaminhar para atendimento especializado, caso necessário;
– Prescrever medicamentos conforme lista da farmácia do Município;
– Atendimento de emergência;
– Tratamento para as diversas doenças bucais;
– Diagnóstico e ocasionalmente solicitar exames para serem realizados fora da âmbito da Universi-
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 Casos verdes e azuis: Pacientes sem risco de morte. Quadros gripais, dores de intensidade leve, deman-
das são crônicas ou de natureza social.
Casos amarelos: Pacientes graves, como: Traumas moderados, dores de intensidade moderada, febre.
Casos vermelhos: Pacientes gravíssimos, necessitando atendimento imediato.  Risco de vida iminente: 
Ressuscitação Cárdio Pulmonar (RCP), traumas graves, queimaduras de segundo e terceiro grau, hemor-
ragias graves.    



O atendimento será realizado às quartas-feiras, de 8h às 12h, no Unidade Básica de Saúde Edilberto 
Prata, localizado na rua Santos Dumont, Centro, Redenção, ao lado do posto de saúde Dr. Dilberto 
Prata Mota. 

Para realizar o agendamento no site, o estudante deverá ter o número do cartão do SUS. Para isso, o 
estudante deve procurar o serviço de saúde local (unidade básica de saúde) para confecção do cartão 
e aquisição do número .

A solicitação de agendamento para a consulta com a Odontóloga será feita no site da Unilab  
(Área do Estudante) 
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Núcleo Interdisciplinar de Atenção às Subjetividades 
Tem o objetivo de analisar, assessorar, facilitar e/ou intervir em processos psicossociais referentes à 
experiência estudantil na Unilab. Inclui, ainda, ações no âmbito psicopedagógico, com base na 
promoção de atenção às subjetividades (capacidades mentais e psíquicas do estudante) em um 
contexto mais participativo para discentes, servidores docentes e servidores técnico-administrativos. 

O núcleo oferece ao corpo discente diversas modalidades de atendimento: Serviço de Atendimento 
Psicológico (SATEPSI); atendimento clínico individual e de grupos; plantão psicológico e outras ações de 
promoção em saúde mental interdisciplinar e as ações de Orientação Pro�ssional e Planejamento de 
Carreira, Círculos de Chegada e Boas Vindas, Mediação de Con�itos, Atenção ao Usuário de Álcool e 
Outras Drogas, Atenção às Pessoas em Situação de Violência, Questões de Gênero, 
O�cinas Psicoeducativas. 

O serviço funciona de segunda à sexta, de 8h às 12h e de 13h às 17h, por meio de consultas agendadas 
no site da unilab e presencialmente no Campus da Liberdade e Unidade Acadêmica dos Palmares I.



Atribuições dos pro�ssionais do NIAS
Atribuições do psicólogo:
- Atendimentos psicológicos individuais e/ou grupais conforme demanda;

- Realizar Plantão Psicológico;

- Orientar e encaminhar estudantes para serviços de saúde locais e/ou Regionais, especialmente da 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);

- Ações de acolhimento do estudante recém-ingresso, considerando os aspectos subjetivos vinculados 
à inserção na vida universitária;

- Construir espaços para escuta e expressão de sentimentos, sentidos e experiências dos estudantes 
relativos aos desa�os do cotidiano acadêmico e ao processo saúde-doença-cuidado, atentando para 
suas relações com as práticas culturais; 

- Desenvolver atividades de recepção e acolhida do estudante estrangeiro, tendo em vista os desa�os 
sociopsicológicos vinculados aos processos migratórios e as consequentes di�culdades de adaptação e 
inserção em um novo contexto cultural. 

- Atividades de orientação para o estudante estrangeiro sobre o SUS e os serviços de saúde locais, 
atentando para o seu processo de vinculação simbólica e apropriação psicossocial em relação à nova 
cidade de moradia.



Fluxograma de Atendimento Psicológico
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 Núcleo de Acessibilidade
Visa a garantir o acesso e inclusão de pessoas com de�ciência à vida acadêmica, eliminando barreiras 
pedagógicas, arquitetônicas, comunicacionais e informacionais, além de promover o cumprimento dos 
requisitos legais de acessibilidade. 

O núcleo é responsável por elaborar, executar e gerenciar ações e pesquisas realizadas na área de 
acessibilidade desta Universidade. 

É composto por uma enfermeira e três intérpretes em Libras e o atendimento funciona de segunda a 
sexta, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 17h através do site da Unilab.

Atribuições dos pro�ssionais do NACE
Atribuições do interprete em Libras:
- Realizam atividades de atendimento aos Institutos, Discentes e Docentes desta Universidade no que 
concerne à avaliação, acompanhamento e assessoria de pessoas com de�ciência e/ou eventos da 
Universidade para cumprimento de acesso e inclusão de pessoas com de�ciência na vida acadêmica

- A solicitação de pedido de tradução/interpretação em libras deve ser feita com 3 (três) dias 
de antecedência.
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Equipe 
Coordenação de Assistência à Saúde Estudantil (COASE)  | E-mail: coase@unilab.edu.br
Profª. Flávia Paula Magalhães Monteiro – Coordenadora da Assistência à Saúde do Estudante

Núcleo de Assistência à Saúde do Estudante (NUASE) | E-mail: nuase@unilab.edu.br
Profª. Paula Marciana Pinheiro de Oliveira - Gerente do Núcleo

Campus Liberdade – Sala multipro�ssional e Ambulatório 

Valéria Jane Jacome Fernandes – Enfermeira
Nila Larisse Silva de Albuquerque - Enfermeira
José Cláudio Borges da Silva Filho – Médico
Adriana Rodrigues Rocha - Técnica de Enfermagem

Unidade Acadêmica Palmares I – Sala multipro�ssional e Ambulatório

Arnando de Sousa Aragão – Enfermeiro
Gracy Kelly Lima de Almeida - Técnica de Enfermagem
Déborah Cavalcante Bezerra Magalhães - Odontóloga
Fernanda Maria Leorne Lima Sampaio - Técnica de Enfermagem

Campus dos Malês

Vanessa Falconieri – Enfermeira
Fabrício dos Passos Pereira – Técnico em Enfermagem
Sílvia Helena Valente Bastos – Nutricionista



Núcleo Interdisciplinar de Atenção às Subjetividades (NIAS) | E-mail: nias@unilab.edu.br
Larissa Silva de Oliveira Ponte - Gerente do Núcleo e Psicóloga 

Campus da Liberdade

Luana Rêgo Colares de Paula - Psicóloga

Unidade Acadêmica dos Palmares  

Francisco Weslay de Oliveira Mendonça - Psicólogo
Renata Castelo Branco Araujo – Psicóloga

Núcleo de Acessibilidade (NACE) | E-mail: nace@unilab.edu.br
Profª. Monaliza Ribeiro Mariano - Gerente do Núcleo e Enfermeira 
Robson de Moraes Alves  - Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais
Rafael de Brito Cipriano - Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais
Tamara Vieira da Silva- Tradutora e Intérprete de Linguagem de Sinais



C O A S E COORDENAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DO ESTUDANTE



 Seguro contra Acidentes Pessoais
A quem se destina?
Cobertura de saúde para discentes nacionais e internacionais dos cursos de graduação presencial e a 
distância; que exercem suas atividades (laboratórios, aulas práticas de campo, excursões, visitas técni-
cas, atividades complementares, de pesquisa, de extensão, culturais, esportivas e quaisquer outras que 
vinculem os segurados à instituição); referendados pela Coordenação de Curso ou pela Administração 
Superior, relacionados ao processo de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação presencial 
e a distância nos diferentes campi da Unilab, incluindo os estados do Ceará e da Bahia, pelo período de 
12 (doze) meses, 24 horas por dia e sem limite de idade, com abrangência em todo globo terrestre, para 
atender às demandas da Unilab.

Prazo de validade
Abril/2016 a Abril/2017

Tipo de cobertura
- Morte acidental;
- Invalidez parcial ou permanente;
- Despesas médico-hospitalares e odontológicas.

Fiscal do seguro/Unilab
Gracy Kelly Lima de Almeida – Técnica de enfermagem

Empresa atual
Royal & Sunalliance Seguros (BRASIL) S.A.


