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CONSELHO SUPERIOR - CONSUP/FAEST 
 

RESOLUÇÃO N° 16/2020, de 20/03/2020 

 

Institui o Regulamento do Programa de Apoio 

Psicológico ao Estudante - APES no âmbito da 

Instituição e dá outras providências. 

 
 

 
 

O Presidente do Conselho Superior 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 Apoio Psicológico ao Estudante - APES, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

CAPITULO 1 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

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

de Apoio Psicológico ao Estudante da Faculdade de Educação de Tangará da Serra. 

 

Art. 2º O Programa de Apoio Psicológico ao Estudante é uma política institucional voltada 

à promoção da saúde mental, que atua sobre os dilemas e dificuldades do aluno no que se 

refere à sua experiência acadêmica, dentre as quais a experiência de fracassar no 
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aprendizado, de não conseguir se adaptar às exigências do curso e se deparar com 

conflitos no relacionamento interpessoal com seus pares e professores. Tem como propos 

ta aumentar o bem-estar psicológico de alunos e colaboradores. 

 

Art. 3º As ações do Programa de Apoio Psicológico ao Estudante se efetivarão por meio da 

articulação com o Programa de Orientação Psicopedagógica – POP da IES. 

 

CAPÍTULO 2  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4 º São Objetivos do Programa de Apoio Psicológico ao Estudante: 

I. Apoiar os alunos em sofrimento mental, por meio de escuta inicial e 

encaminhamento à redes parceiras de atendimento psicológico. 

II. Desenvolver ações e campanhas de sensibilização e informação acerca da 

atenção à saúde mental e sua importância. 

III. Promover eventos para discussão da saúde mental com a comunidade 

acadêmica. 

IV. Capacitar professores para identificar e lidar com casos de ideação e tentativas 

de autoextermínio (suicídio). 

 

CAPÍTULO 3 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5º O Programa de Apoio Psicológico ao Estudante está localizado na sala do Núcleo de 

Atenção ao Estudante e seu atendimento se dará neste espaço, em sala reservada para 
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atendimento individual e em outros espaços da universidade. 

 

Art. 6º Os alunos atendidos pelo programa terão um cadastro e prontuário eletrônico para 

registros de acompanhamento. 

 

Art. 7º Os atendimentos do Programa de Apoio Psicológico ao Estudante serão realizados 

em regime de plantão e/ou mediante agendamento no Núcleo de Atenção ao Estudante. 

 

Art. 8º O atendimento será iniciado por meio de entrevista individual para escuta das 

demandas trazidas pelo aluno e posterior encaminhamento a grupos de apoio ou 

profissionais parceiros. 

 

Art. 9º Os eventos e campanhas do Programa de Apoio Psicológico ao Estudante serão 

planejados semestralmente. 

 

Art. 10º O Programa de Apoio Psicológico ao Estudante desenvolverá suas ações por meio 

de: 

I. Plantão de atendimento psicológico de emergência aos alunos, realizado por 

profissional egresso do curso de Psicologia da FAEST. 

II. Orientação, formação e sensibilização, voltadas à promoção da saúde mental e ao 

desenvolvimento de competências para a compreensão, e identificação e 

prevenção do sofrimento mental. 

 

Art. 11 O apoio psicológico ao aluno envolve a escuta atenta das questões trazidas, tendo 

como foco: 

✓ Compreender o seu problema; 
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✓ Esclarecer pontos que não ficaram claros; 

✓ Analisar juntamente com o ele o significado de sua queixa; 

✓ Orientá-lo quanto aos seus conflitos, bem como, à sua necessidade ou não de 

tratamento psicoterápico; 

✓ Recomendar o atendimento psicológico para profissionais parceiros, a preços 

sociais. 

 

CAPÍTULO 4 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 12 O Programa de Apoio Psicológico ao Estudante é constituído por um coordenador, 

um professor supervisor dos atendimentos, alunos e estagiários do curso do Curso de 

Psicologia da Faculdade de Educação Superior de Tangará da Serra. 

 

Art. 13 São atribuições do coordenador do Programa de Apoio Psicológico ao Estudante: 

I. Criar fluxo de acolhimento das demandas relacionadas à saúde mental; 

II. Desenvolver protocolo de avaliação de indicadores de sofrimento mental; 

III. Subsidiar o professor supervisor dos atendimentos e alunos monitores e 

estagiários no desenvolvimento das atividades do Programa de Apoio 

Psicológico ao Estudante. 

IV. Supervisionar os casos atendidos pela equipe responsável; 

V. Mapear a rede de saúde mental no entorno da cidade de Tangará da Serra, e 

estabelecer parcerias para encaminhamento dos alunos em sofrimento mental; 

VI. Elaborar relatórios semestrais com o mapeamento e a avaliação das ações do 

Programa de Apoio Psicológico ao Estudante. 
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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 ao Conselho de 

Ensino e Extensão – CONSEP. 

 

Art. 16 O presente Regulamento entra em vigor a partir desta data, revogando-se 

disposiçãos em contrário. 

 

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

 

 

 
_____________________ 

Prof. Gilmar Utzig 
Presidente CONSUP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


