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Atendimento Psicopedagógico 
 

O apoio psicopedagógico tem por objetivo a orientação ao discente que 

apresentar problemas psicopedagógicos que afetem a sua aprendizagem. É 

operacionalizado através de um núcleo denominado SAD – Serviço de Apoio 

Psicopedagógico aos Discentes. 

 
 

1. Introdução  
 

A Faculdade de São Lourenço, considerando as condições de 

aprendizagem do Corpo Discente, têm consciência que é possível atingir um 

maior grau de eficiência no desempenho escolar dos alunos, com a adoção de 

medidas simples para melhor adaptar e ajustar o discente. 

Uma das medidas é funcionamento de um Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico aos Discentes - SAD.  

Este projeto pretende, portanto, servir de apoio para se alcançar o objetivo 

que é a melhoria do desempenho dos alunos e que também favorecerá a 

realização de suas atividades acadêmicas, bem como seu desempenho como 

futuros profissionais. 

A IES respeita PLENAMENTE e atende na íntegra a Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 

12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

É pertinente salientar que a IES tem profissional (Psicóloga) preparada 

para tal e realiza os atendimentos dos alunos junto ao SAD (Programa de Apoio 

e Orientação Psicopedagógico). O Programa de Apoio e Orientação 

Psicopedagógico ao Corpo Discente da Faculdade de São Lourenço é 

desenvolvido intramuros da IES em local pela instituição indicado e tem como 

finalidades:  
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a) Orientar o aluno em suas questões pessoais, afetivo-emocionais, 

acadêmicas, profissionais, e sociais harmonizando suas atividades com 

vistas a melhoria de seu desempenho acadêmico.  

b) Fornecer ao aluno, condições para que efetivamente alcance seu 

desenvolvimento pessoal e interpessoal.  

c) Proporcionar ao aluno condições de melhoria no aproveitamento de seu 

investimento educacional, ressaltados os aspectos biopsicosocias.  

d) Conscientizar o aluno da importância do equilíbrio congruente nas 

situações sociais, familiares, afetivas, cognitivas e físicas, visando uma 

administração pessoal tranquila, consciente e eficaz.  

 

 

2. Objetivos 
 
 Contribuir para redução dos índices de evasão, decorrente do perfil 

socioeconômico dos discentes, aliados à desmotivação por diversas 

causas;  

 Proporcionar aos alunos da IES apoio psicopedagógico que favoreça o 

desempenho de suas atividades acadêmicas;  

 Dar apoio para desempenho de atividades ligadas a futura profissão; e, 

 Dar uma oportunidade dos alunos colocarem problemas, dificuldades, 

dúvidas de âmbitos abrangentes desde que do seu interesse, sem que 

sejam “apontados”, ou de alguma forma criticados negativamente. 

 

3. Justificativa  
 

É comum detectar-se no quadro discente, alunos desmotivados para o 

desempenho de atividades ligadas ao curso de graduação e à futura profissão. 

Além de outros, os fatores econômicos, sociais externos e de relacionamento 

com professores e colegas, interferem no estado motivacional. O estado 

motivacional interfere no processo de aprendizagem e na disponibilidade do 

aluno para realizar as atividades ligadas aos cursos de graduação nos quais 

estão matriculados. O stress produzido pelos fatores citados acima interfere no 

desempenho dos alunos.   
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 As ações do SAD visam beneficiar a preparação de alunos universitários 

com a utilização do apoio psicológico.  

 

 

4. O Programa  
 

O SAD desenvolve o apoio psicológico aos discentes através das ações: 

 

a) Análise da formação do Profissional – requisitos básicos para formação 

profissional do universitário: cidadania x profissionalismo x ideologia; 

b) Análise do compromisso social do profissional e universitário; 

c) Estratégias de Socialização – processo de integração / diferenças 

individuais / motivação / métodos e técnicas; e, 

d) Atendimento individual em relação aos problemas psicopedagógicos. 

e) Intervenções Grupais quando se fizer necessário; 

f) Orientação familiar como forma de otimizar o processo de aprendizagem 

e emocional do discente. 

 
 

5. Dos Procedimentos e Normas de Funcionamento 
 

O SAD realiza o seu trabalho através de demanda espontânea ou 

encaminhamentos dos docentes, funcionários e coordenações, que detecta os 

alunos que necessitam de orientação e aconselhamento. 

Nas atividades coletivas, qualquer aluno tem acesso ao SAD, onde será 

disponibilizado um grupo operativo que discutirá as principais dificuldades 

encontradas pelos alunos, seja através de palestras e/ou rodas de conversa com 

o intuito de conscientizar para várias questões acadêmicas e seus desfechos. 

 
 O Programa é aberto a todos os alunos regulamente matriculados. 

 Todo atendimento será confidencial, registrado em fichas individuais, 

arquivadas pelo profissional responsável, com total sigilo.  

 Salvaguardando os direitos do aluno, para seu conforto, tranquilidade e 

respeito, somente terá acesso ás fichas o profissional responsável, 

ressalvado o direito do aluno de que outras pessoas, ou profissionais 

tenham acesso ás fichas de atendimento, para o que se fará necessária 
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autorização do aluno, por escrito e diretamente entregue ao responsável 

pelo Programa.  

 Não há limite de atendimentos para o aluno, sendo realizados todos os 

que forem necessários para solução, ou, quando for o caso, 

encaminhamento do problema.  

 Em o aluno desejando ser atendido pelo profissional responsável, deverá 

apresentar à Secretaria Geral ou responsável, que se responsabilizará 

pelo agendamento quer de datas, quer de horários, requerimento 

específico, em modelo fornecido pelo profissional responsável.  

 Em o aluno não podendo, por motivos particulares, dar cumprimento á 

agenda que lhe for feita, deverá comunicar o impedimento, com pelo 

menos 12h (doze horas) de antecedência, de forma a que a 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos ou responsável, tenha tempo 

hábil para encaixar outro interessado no horário que irá vagar.  

 Em havendo necessidade, a critério do profissional contratado, poderão 

ser realizados atendimentos em grupo, quando então o próprio 

profissional, marcará datas e horários específicos.  

 

 

6. Metodologia  
 

O apoio psicológico é realizado através de: 

 

 Palestras. 

 Práticas e dinâmicas de grupo. 

 Atendimento individual para orientação e aconselhamento. 

 Rodas de Conversa 

 


