No Núcleo de Apoio Psicopedagógico da FANESE (NAP/FANESE) no semestre de
2017.1 foram efetivados aproximadamente 115 atendimentos de acompanhamento de
15 alunos. A maioria da clientela atendida seria de acordo com quadro abaixo:
ATENDIDOS
GÊNERO

FEMININO

CATEGORIA

DISCENTES

LOCAÇÃO

CURSOS DE DIREITO/ADMINISTRAÇÃO

ENCAMINHAMENTO

CONTA PRÓPRIA

Dos atendidos 80% são do sexo feminino. Quanto à distribuição dos cursos
representados pelos atendidos: o curso de Direito apresentou-se com 67%, em
seguida os cursos de Administração e Engenharia de Produção com 13,4% cada, e os
6,3% restante o curso de Ciências Contábeis. As principais queixas trazidas pelos
atendimentos foram: baixo rendimento escolar devido dificuldade de concentração,
insatisfação no curso escolhido, sintomas de ansiedade, desejo de trancamento do
curso e alguns problemas pessoais.
Quanto aos objetivos propostos para este semestre, apontamos que não
alcançamos o percentual desejado de alunos atendidos que seria de 10% dos alunos
matriculados. Apesar de não alcançarmos o número de alunos atendidos, houve um
acompanhamento mais contínuo desses, obtendo uma eficácia melhor, como a
tomada de decisão em continuidade dos estudos ou trancamento, encaminhamentos
para profissionais especialistas da saúde mental, e a eficácia deste acompanhamento,
melhora no rendimento estudantil.
Observou-se um aumento na demanda por atendimentos no NAP após
participação do mesmo numa palestra sobre a Prevenção ao Suicídio no Setembro
Amarelo na própria instituição. Outro momento de maior procura pelos serviços de
atendimento foi logo após a Campanha educativa sobre Dicas de como fazer uma boa
prova, enviada aos alunos matriculados antes da primeira avaliação do vigente
semestre (anexo A).
Neste semestre, o NAP manteve os mesmos horários disponibilizados aos
discentes para atendimento. Além dos atendimentos, o NAP produziu a pesquisa do
perfil do alunado da instituição (com relatório de pesquisa) e divulgação a todos
colaboradores, uma pesquisa sobre a taxa de evasão no período de 2010 a 2017 (com
relatório de pesquisa) e divulgação para coordenação acadêmica e coordenadores de
curso, e por fim uma pesquisa sobre os motivos de evasão estudantil por transferência

externa (com relatório de pesquisa) e divulgação para coordenação acadêmica e
coordenadores de curso.
Ainda neste semestre foram disponibilizados todos os relatórios de ações do
NAP no Portal da Instituição.
Outra ação realizada pelo NAP foi a elaboração do Estatuto dos Estudantes
com Necessidades Especiais e aprimorado pela Coordenação Acadêmica, que foi
aprovado pela Direção.
O NAP começou a fazer parte da Comissão de Acessibilidade criada pela
Portaria Nº 29 de 07 de Setembro de 2016, e participa das reuniões para elaboração
de ações de sensibilização e deliberações pertinentes a questões legais da
Acessibilidade. A Comissão de Acessibilidade efetuou um evento no dia 26 de
setembro em comemoração ao Dia do Surdo, evento registrado em relatório próprio.
O NAP também está participando do Plano de Ação 2017/2018, primeiramente
com sugestões par os 10 Objetivos Departamentais. E, posteriormente, assumindo o
acompanhamento temporariamente do Objetivo Departamental 9 referente a
autoavaliação da instituição.
Outras duas ações efetuadas pelo NAP no encerramento de suas atividades
neste semestre de 2017.2 foi elaborada uma avaliação de satisfação quanto
atendimento recebidos pelos alunos acompanhados no semestre vigente, e o envio de
cartões de Boas Festas aos mesmos.

Agradecemos a todos que divulgam o serviço oferecido pelo NAP/FANESE.

Att,

_________________________________
Analice Bento
Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP)

ANEXOS

ANEXO A – Dicas de Como Fazer uma Boa Prova

Uma das coisas que devemos
aprender durante a vida
acadêmica é a importância de
saber fazer uma prova. Às
vezes não basta o seu
conhecimento sobre o assunto
da prova para garantir uma boa
nota. Pensando nisso aqui vão
algumas dicas básicas de como
se portar diante a prova.

DICAS PARA FAZER UMA BOA PROVA



1- Leitura Geral

Ler toda prova sem entrar em
detalhes. Aquela leitura rápida para
verificar o número de questões, quais
são os assuntos abordados na prova,
identificar quais são as questões que
o seu domínio é maior e onde você vai
ter dificuldade, e ainda estimar como
gerenciar o seu tempo.



2- Comece Pelo Fácil

Agora que fez a primeira leitura da
prova, comece pelas questões
fáceis e rápidas. Mas sem correr,
certifique-se que leu o enunciado
de maneira correta e entendeu
claramente o que foi pedido.


Dessa forma você garante seus
pontos inicias no teste, e como são
questões do seu domínio você acaba

ficando com mais tempo para as
questões difíceis.

3- Fazendo a parte difícil.
É claro que a dificuldade é maior para
as questões restantes, mas não é
necessário o pânico. Leia com calma o
enunciado e o entenda, se não estiver
claro o que está sendo pedido deixe
essa questão para o final.


Não tenha pressa , é melhor ter a
questão feita com calma e
corretamente do que várias questões
feitas com pressa, porém erradas.

4- Últimas questões.
Se você deixou alguma
questão para o final que
você não entendeu o
enunciado , agora é a hora
de lidar com a questão. Leia
o enunciado novamente ,
como você quebrou a linha
de raciocínio pode ser que
você a entenda. Caso
contrário pergunte para o
professor da prova se ele
pode lhe ajudar.

5-

Revisão
Na realidade todas essa dicas
foram dadas para otimizar o
seu tempo na prova, e se deu
certo até aqui, com certeza
sobrou tempo para uma

revisão. Ela serve para
garantir que não houve
nenhum erro de atenção na

prova.
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ANEXO B – Estatuto dos Estudantes com Necessidades Especiais

