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Introdução: Tendo em vista que, ao ingressar na universidade, o aluno deixa família, amigos 
ou namorado(a) necessitando criar novos vínculos, o que não ocorre de forma fácil, o projeto 
surgiu na tentativa de facilitar esse processo e, assim, sanar algumas dificuldades 
apresentadas pelos alunos calouros na adaptação à Universidade e evitar a evasão que pode 
ser provocada por estes obstáculos. Com isso contemplamos um dos princípios aprovados 
pela Associação Internacional de Universidades (UNESCO-1950/1998) e adotado pelo Código 
de Ética da UNESP, que define a obrigação enquanto instituição social de promover, os 
princípios de liberdade e justiça, dignidade humana e solidariedade.  Objetivos: Visa promover 
a integração entre os universitários ingressantes e as comunidades acadêmica e assisense, 
por meio do apoio de famílias e entidades parceiras, facilitando ao aluno a construção de uma 
nova rotina de vida, dando-lhes assistência sócio-afetiva e/ou financeira com a finalidade de 
proporcionar seu bem estar e a permanência na universidade, além de favorecer sua qualidade 
de saúde plena.  Métodos: No início do ano, é realizada a divulgação do projeto no período de 
matrícula dos calouros e feita a divulgação do projeto em instituições para cadastro de famílias 
que fazem os apadrinhamentos. Conta-se também com parceiros: clube de serviço “Rotary 
Clube de Assis Norte”, que divulga junto aos alunos ingressantes informativos com endereços 
de serviços diversos da cidade de Assis, disponibiliza profissionais liberais para atender alunos 
que necessitem de apoio profissional e colabora com doações para o Café Cultural de 
integração dos alunos ingressantes, “Associação dos Amigos da Pastoral de Santa Cecília”, 
que além de atuar no cadastramento de famílias disponibiliza cestas básicas para alunos 
carentes que aguardam o resultado da BAAE I.  Resultados: Ao apresentar o projeto no 
momento da recepção aos alunos ingressantes, esses e suas famílias manifestam satisfação e 
segurança quando informados da disponibilidade de famílias oferecendo apoio sócio-afetivo 
que colaboram com a inserção dos mesmos no meio acadêmico e na comunidade. Foram 
encaminhados para famílias e/ou serviços oferecidos pelo projeto, 60 alunos no ano de 2009, 
estabelecendo-se vínculos que buscam atender às necessidades de cada um. Segundo alguns 
relatos o projeto tem fortalecido aproximação da universidade junto à comunidade.


