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INTRODUÇÃO 

 

  O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é uma unidade de apoio educacional, de caráter 

permanente e de natureza multidisciplinar e institucional. Presta acompanhamento didático e 

psicopedagógico aos discentes e aos docentes e assessoria didático-pedagógica às diversas 

atividades desenvolvidas no âmbito dos cursos disponibilizados na Faculdade Anasps, nas 

modalidades presencial e à distância. Pretende, portanto, contribuir para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, na interação da formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade 

social, visando a qualidade na formação profissional de nível superior, a democratização do saber e 

a participação cidadã.  

  Nesse sentido, a Faculdade Anasps disponibiliza aos seus alunos, um serviço de atendimento 

psicopedagógico, coordenado por profissional habilitado, com plantões semanais para os alunos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

          

 

A partir da lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), ficou estabelecido, em seu Artigo 3º, a forma de avaliação das 

instituições de educação superior, a qual terá por objetivo identificar o perfil e o significado da 

atuação de tais instituições, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas, obrigatoriamente, as políticas de 

atendimento aos estudantes.  

Diante da constatação da importância de um setor de suporte ao aluno e aos professores, 

dos referenciais teóricos e científicos no campo da psicopedagogia e da legislação vigente que 

preconiza sobre o assunto, a Faculdade Anasps, com vistas ao aperfeiçoamento de seu processo 

educativo, entende a necessidade desse Núcleo. Compreende que a integração de vários setores da 

comunidade acadêmica é de fundamental importância para o processo de aprendizagem discente.  

O Ensino Superior insere o estudante em um novo espaço de vivência psicossocial. Esse processo de 

novo conhecimento e de identificação poderá ser vivido de forma construtiva ou conflitiva, o que 

exigirá mudanças que possam resultar em crises, que por sua vez, podem implicar em uma série de 
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reformulações cognitivas e comportamentais. É justamente neste momento que se faz oportuna a 

intervenção psicopedagógica preventiva, a fim de facilitar tal processo, ampliando a percepção e a 

possibilidade de adaptação do indivíduo a esta nova etapa de sua vida.  

  Dessa forma, o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico possibilita suporte pedagógico e 

psicopedagógico aos alunos e professores, podendo ampliar, dada a demanda, para atendimento de 

outras áreas complementares. Busca promover a saúde e o bem-estar do corpo discente por meio 

de ações de prevenção e de ações terapêuticas breves em saúde mental no contexto institucional, e 

contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, integrando a formação acadêmica 

com a realidade social e o mundo do trabalho. A implantação dessa proposta é compreensiva tanto 

no âmbito educacional, como no social.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

De acordo com o PDI, o Núcleo de apoio Psicopedagógico prevê: 

 

● Apoio Psicopedagógico ao discente:  O Núcleo de Apoio Psicopedagógico prestará o serviço 

de atendimento personalizado aos membros do corpo discente, como forma de apoiar o equilíbrio 

psicológico necessário ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; 

● Apoio psicopedagógico aos docentes: Com o intuito de orientar os professores na condução 

das suas disciplinas sugerindo metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de 

orientar também a relação professor-aluno. 

● Apoiar e auxiliar o desenvolvimento do processo educativo, oferecendo apoio 

psicopedagógico tanto para servidores quanto para discentes, visando a melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, subsidiando ações e políticas no sentido de promover aprimoramento 

educacional. 

 

Específicos:  

 

● Estreitar o relacionamento com os cursos e turmas da faculdade; 

● Traçar estratégias a partir das demandas levantadas; 
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● Orientar e/ou acompanhar os casos vindos de demandas espontâneas; 

● Oferecer orientação pedagógica e psicopedagógica; 

● Participar da implementação das ações de capacitação; 

● Promover palestras, encontros, seminários e cursos de ordem pedagógica e psicopedagógica 

aos docentes para assessoramento nas atividades, primando pela qualidade de ensino na 

instituição; 

● Identificar dificuldades de aprendizagem, decorrentes da não adaptação plena ao espaço 

institucional, orientando sob os pontos de vista psicopedagógico e profissional; 

● Promover a elevação da autoestima, autoconfiança e maturidade do aluno, necessárias à 

autorregulação do processo ensino-aprendizagem; 

● Despertar o potencial criativo, cooperativo e motivacional dos alunos; 

● Divulgar de forma efetiva as ações internas e externas da Faculdade Anasps, em prol da 

comunidade acadêmica e das comunidades locais;  

● Instigar a criação de projetos de pesquisa e de extensão motivados por ideias e propostas 

discentes como forma de ampliação e aplicação do conhecimento da educação superior;  

● Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes em atendimento e promover a 

melhora dos hábitos de estudo dos alunos atendidos  

● Encaminhar para serviços especializados caso haja necessidade e buscar  recursos da 

universidade que auxiliem no processo de melhora.  

 

PÚBLICO ALVO 

 

Uma vez que o processo ensino-aprendizagem demanda o envolvimento interpessoal 

professor aluno, bem como com muitos outros funcionários dentro do ambiente acadêmico, embora 

o público alvo principal seja o corpo discente, não se deixará de envolver os demais participantes do 

processo da educação superior como a própria figura do professor e demais profissionais, tanto da 

esfera administrativa quanto da esfera diretorial, que estejam direta ou indiretamente integrados à 

vivência do estudante dentro da Faculdade Anasps.  

Alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou de integração social tais como 

dificuldades específicas no seu ingresso, convivência e integração no ambiente universitário.  
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DURAÇÃO  

Permanente.  

 

CONTATO, HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO 

 

Psicopedagogas Elciane Rodrigues e Camila Brito 

E-mail: psicopedagoga@faculdadeanasps.com.br  

Segundas e quartas e sextas 18hs às 21hs. 

 

ACESSO AO ATENDIMENTO  

 

O acesso aos atendimentos ocorre mediante agendamento realizado no setor administrativo 

ou diretamente pelo acadêmico ou professor, a partir da identificação da demanda em diferentes 

âmbitos da instituição. Na plataforma, o aluno terá a possibilidade de comunicação e interatividade 

com os colegas de turma, coordenação, tutores e com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico disponível 

por meio do site. O aluno terá a sua disposição todo o conteúdo dos materiais em mídia digital - 

textos didáticos, exercícios dirigidos, fóruns de discussão, chats para debates online entre o 

professor, tutor e alunos – por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado pela Faculdade 

Anasps. 
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