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CONSELHO DE ENSINO E EXTENSÃO - CONSEP/FAEST 

 
 

RESOLUÇÃO N° 05/2019, de 15/07/2019 
 

Institui o Regulamento do Programa de 

Orientação Psicopedagógica (POP) no âmbito 

da Instituição e dá outras providências. 

 
 
 
O Presidente do Conselho de Ensino e Extensão da Faculdade de Educação de Tangará da 

Serra, no uso de suas atribuições regimentais e considerando a necessidade de instituir o 

Regulamento do Programa de Orientação Psicopedagógica (POP), 

 
 

RESOLVE: 
 

 
CAPÍTULO 1 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Programa 

de Orientação Psicopedagógica - POP, da Faculdade de Educação de Tangará da Serra. 

 

Art. 2ºO Programa de Orientação Psicopedagógica é uma política vinculada ao Núcleo de 

Atenção ao Estudante - NAE, que tem como proposta a equiparação de oportunidades e 

condições que envolvem o aprender, auxiliando os estudantes que necessitam de apoio 

para suas aprendizagens. 
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Art. 3º As ações do Programa de Orientação Psicopedagógica envolvem a identificação e a 

avaliação dos obstáculos que se colocam à construção de aprendizagens significativas pelo 

aluno e para a sua efetiva participação na vida acadêmica. Envolvem também a orientação 

de estudo como estratégia para transformar a relação do estudante com o conhecimento, 

subsidiando-o a planejar o estudo, fazer a gestão da sua própria aprendizagem e do tempo 

dedicado ao estudo e se auto avaliar. 

 

Art. 4º O Programa de Orientação Psicopedagógica deverá estabelecer um diálogo entre o 

ensino e a aprendizagem, direcionando sua atuação para os alunos e para os professores. 

 

CAPÍTULO 2 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º. São Objetivos do Programa de Orientação Psicopedagógica: 

I. Desenvolver ações preventivas das dificuldades dos alunos no que se refere ao 

processo de adaptação ao universo acadêmico, seja no âmbito da aprendizagem 

ou do relacionamento interpessoal. 

II. Apoiar os professores, por meio de orientações individuais, cursos e oficinas 

envolvendo as temáticas da aprendizagem e das dificuldades a ela relacionadas. 

III. Auxiliar os estudantes: 

a. A se estruturarem para desempenhar com sucesso as atividades de estudo 

exigidas pelo curso; 

b. Para o desenvolvimento de habilidades de auto-organização e auto-gestão 

do aprendizado; 

c. Para o desenvolvimento de maior controle sobre seu processo de 

aprendizagem, subsidiando-os na identificação e utilização de estratégias de 
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aprendizagem mais eficazes; 

d. Para o desenvolvimento de habilidades comunicacionais e relacionais. 

IV. Subsidiar os professores: 

a. À compreensão dos processos de aprendizagem e das dificuldades de 

aprendizagem; 

b. Para a adoção de estratégias de ensino potencializadoras da aprendizagem. 

V. Colaborar com professores e coordenadores no desenvolvimento de indicadores 

para identificação de dificuldades de aprendizagem. 

 

CAPÍTULO 3 

DA CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 6º O Programa de Orientação Psicopedagógica é composto de um coordenador, 

professores com jornada de trabalho em regime de tempo parcial e/ou integral, alunos 

monitores e estagiários. 

 

Art. 7º O coordenador do Programa de Orientação Psicopedagógica será designado pelo 

coordenador do Núcleo de Atenção ao Estudante. 

 

Art. 8º São atribuições do coordenador do Programa de Orientação Psicopedagógica: 

I. Articular as ações do Programa de Orientação Psicopedagógica aos programas de 

atenção ao estudante. 

II. Organizar os atendimentos do Programa de Orientação Psicopedagógica para 

realização de avaliação neuropsicológica e psicopedagógico de alunos com 

queixa de dificuldade de aprendizagem. 
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III. Planejar, organizar e ofertar oficinas psicopedagógicas voltadas para a orientação 

profissional, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, de auto estudo, 

gestão do tempo, uso de ferramentas de pesquisa e outras voltadas para 

potencializar as aprendizagens dos alunos; 

IV. Planejar e supervisionar as atividades dos alunos monitores e estagiários 

participantes do projeto. 

V. Organizar grupos de estudo e elaborar planos de estudo individualizado para os 

alunos atendidos pelo Programa de Orientação Psicopedagógica. 

VI. Articular as ações do Programa de Orientação Psicopedagógica aos programas de 

atenção ao estudante; 

VII. Avaliar e registrar em relatório as ações do Programa de Orientação 

Psicopedagógica. 

 

CAPÍTULO 4 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 9º O Programa de Orientação Psicopedagógica está localizado na sala do Núcleo de 

Atenção ao Estudante e seu atendimento se dará neste espaço e em salas de aula, 

reservadas para atendimento em grupo. 

 

Art. 10 Os alunos atendidos pelo programa terão um cadastro e prontuário eletrônico para 

registros de acompanhamento. 

 

Art. 11 Os atendimentos do Programa de Orientação Psicopedagógica serão realizados 

mediante triagem inicial do Núcleo de Atenção ao Estudante, via encaminhamentos de 

professores e coordenadores, por procura espontânea dos alunos e/ou via inscrição de 
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alunos nas oficinas ofertadas pelo programa. 

 

Art. 12 O atendimento será iniciado por meio de entrevista individual para escuta das 

demandas trazidas pelo aluno, posterior encaminhamento ou continuidade do 

atendimento, por meio de diagnóstico e intervenção. 

 

Art. 13 O plano de intervenção psicopedagógica poderá se desenvolver individualmente ou 

em grupo e focalizará o apoio ao do aluno com dificuldade de aprendizagem e de 

adaptação acadêmica, a orientação psicopedagógica e profissional. 

 

CAPÍTULO 5 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 As normas estipuladas neste Regulamento se estendem a Faculdade de Educação 

de Tangará da Serra. 

 

Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral, em consulta, se for o caso, ao 

Conselho de Ensino e Extensão – CONSEP. 

 

Art. 16 O presente Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEP. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

______________________ 
Prof. Gilmar Utzig 

Presidente CONSEP 


