
                                                                                                               

                                                                          

           

AÇÕES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

E EDUCAÇÃO INCLUSIVA – NADEP 

 

O NÚCLEO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO PSICOPEDAGÓGICO E EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA – NADEP é um órgão de apoio às Diretorias Acadêmicas e responde pelas ações de 

atendimento pedagógico aos Professores, atendimento psicopedagógico aos estudantes e ações 

de Educação Inclusiva, dentre outras. 

 

1. Atendimento Pedagógico e Psicopedagógico aos Professores  

 

Proporciona a formação continuada do corpo docente aprimorando os procedimentos 

didáticos-pedagógicos em metodologia ativa e outros temas por meio de cursos, 

palestras, oficinas, workshops ou outras atividades que visem a melhoria constante do 

processo de ensino-aprendizagem. O professor poderá receber assessoramento 

pedagógico e atendimento psicopedagógico, conforme sua solicitação ou recomendação 

da Coordenação do Curso. 

 

 

2. Atendimento Psicopedagógico aos Estudantes 

 

O Atendimento Psicopedagógico ofertado pelo NADEP busca apoiar o 

desenvolvimento acadêmico aos estudantes, através de encontros individuais 

durante os quais são reavaliados os procedimentos e a evolução das situações 

geradoras das queixas. Adota-se uma postura ativa de busca das manifestações 

dos estudantes sobre sua experiência ao longo das atividades escolares, suas 

dúvidas, sugestões e necessidades. 

 

O Atendimento Psicopedagógico contribui para a melhoria do desempenho 

acadêmico do estudante, além de auxiliar e apoiar a organização dos seus 

estudos, incentivar a permanência dele na Instituição, dentre outros. Pode ser 

agendado uma vez por semana ou mais, dependendo da necessidade do 

estudante e tem duração de 45 minutos por atendimento. 

 

O estudante solicita a um Professor (a) a Ficha de Encaminhamento do (a) 

Estudante ao Atendimento Psicopedagógico e juntos preenchem a mesma que 

será enviada ao Coordenador(a) do curso. Assim que a ficha for encaminhada ao  

 

NADEP o (a) estudante será contatado (a) para o agendamento em horário que 

melhor atenda ao mesmo e que não prejudique seu horário de aula. 

 

 

 



 

3. Oficina Aprendendo a Estudar  
 
Atividade busca contribuir para o aperfeiçoamento da prática de estudo e a 
melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, bem como estimular a 
autonomia no aprendizado e incentivar a produção de relatos de práticas sobre a 
arte de estudar. A Oficina é oferecida a todos os estudantes da FUNCESI durante 
o ano. 

. 
            O interessado em participar da Oficina Aprendendo a Estudar poderá se     
inscrever a partir de 04 de fevereiro no NADEP, no bloco vermelho, sala 2 – 105, próxima 
à cantina ou enviar um e-mail para nadep@funcesi.br, contendo o nome completo, 
curso, período e a data escolhida. 
 
Datas das Oficinas Aprendendo a Estudar:  
 
28 de fevereiro de 2019 -  17h30 às 19h 
 
21 de março de 2019 -  17h30 às 19h 
 
Local: FUNCESI - aguardar divulgação 
 
 

4. Educação Inclusiva 

 

A Educação Inclusiva está inserida neste contexto universitário e é responsável 

pelo atendimento educacional de pessoas com necessidades educacionais 

especiais que inclui alunos com dificuldades no campo da aprendizagem, 

originadas de Deficiência Auditiva, Física, Visual, Talentosos e Superdotados (TS), 

Dislexia, TDHA, Autismo, Esquizofrenia, dentre outros. 

            Os alunos que necessitarem do atendimento deverão solicitar junto ao NADEP a 

Ficha de Atendimento Educacional Especializado onde deverá ser preenchida, anexada 

a um laudo médico e entregue ao setor para análise. Este estudante receberá, de acordo 

com a sua necessidade, o recurso ou apoio solicitado como: entrega do conteúdo das 

aulas com antecedência, aplicação de provas em espaço reservado, tempo ampliado 

para realização das provas, aplicador Ledor/ Redator em situações de provas, reserva e 

identificação de mesas em sala e aula, acessibilidade, ampliação de caracteres em 

provas, trabalhos e atividades enviadas por e-mail, dentre outros. 

 

Equipe do NADEP: 

 

Aguinaldo Azevedo de Souza – Supervisor Pedagógico – Atendimento Psicopedagógico 

aos Estudantes. 

Fabiana Mara da Mata Ventura – Supervisora Pedagógica – Atendimento Pedagógico 

aos Professores. 

Regina Maria Pimentel de Caux – Coordenadora do Núcleo de Atendimento e 

Desenvolvimento Psicopedagógico e Educação Inclusiva - NADEP 
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