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Introdução

Identificação da Ação

Instituição: Universidade Federal do Pampa

Plataforma: Extensão

Modalidade: Projeto

Título: SERVIÇO DE APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO AOS ACADÊMICOS DA UNIPAMPA JAGUARÃO

Coordenador: Silvia Nara Siqueira Pinheiro

Unidade de Origem: Campus Jaguarão

Início Previsto: 10/09/2009

Término Previsto: 00/00/0000

Detalhes da Ação

Carga Horária Total da Ação: 0

Periodicidade: Permanente/Semanal

Abragência: Municipal

Local de Realização: Unipampa Jaguarão

Período de Realização: 10\09\2009 não possui data de término

Meios de Divulgação: 

Público-alvo
Universitários da UNIPAMPA Jaguarão
Familiares dos Universitários UNIPAMPA Jaguarão

Professores e Técnicos Administrativos UNIPAMPA Jaguarão

Docente Graduando Pós-graduação Técnico Outro

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativida Privada 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0
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Organizações Não-Governamentais 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0

Parcerias

Caracterização da Ação

Modalidade: 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas

Área Temática: Saúde

Área de Temática Secundária: Educação

Linha Temática: Saúde Humana

Descrição da Ação

Resumo da Proposta
O  serviço de apoio estudantil possibilitará suporte psicológico e psicopedagógico aos acadêmicos dos cursos de

Pedagogia, Letrase História que apresentem dificuldades em sua formação, orientará professores e familiares

destescadêmicos. O apoio caso seja necessário será realizado semanalmente, através de encontros com duração de

50&#39;. Sempre que se fizer necessário a terapia o acadêmico será encaminhado para profissional habilitado na

comunidade.

Palavras-chave
apoio psicopedagógico psicológico acadêmicos

Justificativa
 

	Os professores dos cursos de graduação Pedagogia e Letras da Universidade Federal do Pampa - Jaguarão em sua

prática pedagógica constatam que grande parte dos acadêmicos apresenta as seguintes características: idade

avançada, estarem bastante tempo afastado dos bancos escolares, serem provenientes em sua maioria de ambientes

socioeconômicos e cultural médio e baixo, grande parte são trabalhadores decorrendo pouco tempo para dedicação

aos estudos, pouca motivação, baixo rendimento acadêmico, dificuldades de aprendizagem, repetência, evasão...Em

decorrência destes e de outros aspectos os professores solicitaram em reunião geral para Avaliação dos Cursos
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(17/08/09) com a presença do Pró-Reitor Acadêmico Norberto Hoppen, Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento

e Avaliação Luiz Osório R. Santos, Coordenadora de Avaliação Amélia Rota B. Bastos e a Pró-Reitora Adjunta de

Extensão Ulrika Arns umapropostade trabalhojunto aos acadêmicos, ficando acordado a criação do presente núcleo.

	Outro aspecto que deve ser ressaltado para justificar a criação do Serviço é que vivemos um cenário social de

aumento da violência, pobreza, fome, expansão do consumo de drogas, da falta de valores sociais e éticos

decorrendo conflitos, dilemas que se refletem nas instituições, nas relações educativas e no processo de

ensino-aprendizagem.Hoje os especialistas já não se sentem capacitados para responder às indagações, aos

problemas urgentes. Possuímos um homem fragmentado em um paradigma cartesiano que necessita ser repensado.

	Frente ao expostofica evidente que uma instituição de ensino superior não pode restringir-se somente a formação

profissional, ao desempenho e a freqüência acadêmica, mas sim buscar uma formação integral, holística do ser

humano. 

Fundamentação Teórica
Para dar suporte ao serviço apoio psicopedagógico e psicológico aos acadêmicos da Unipampa Jaguarão realizou-se

pesquisa nos bancos de dados eletrônicos e em livros da área uma revisão das publicações sobre a existência ou não

deste serviço nas Universidades brasileiras, com também sua forma de funcionamento. Encontrou-se o trabalho de

pesquisa de Serpa e Santos (2001), junto a 61 Instituições de Ensino Superior (IES) destas 80% declararam possuir

os serviços de orientação ao universitário, a freqüência maior é nas instituições comunitárias, seguidas das públicas e

das privadas. A maioria das instituições entende como necessária à criação de uma estrutura de apoio à clientela

universitária. Cabe ressaltar que em 75% das IES o psicólogo educacional se faz presente.

	Novaes (2001a) expõe que a tendência atual deste profissional é basear-se em conhecimentos científicos lastreados

num enfoque interdisciplinar somados a uma análise constante das implicações socioculturais no processo educativo.

O convívio com profissionais de outras áreas levará a nova maneira de pensar, de formular e de solucionar problemas

num sentido mais holístico e consistente. Para Witter (1998, 2001), o saber-fazer-poder profissional gerado e gerador

do conhecimento científico deverão ser decorrentes da interdisciplinaridade. Na pesquisa de Serpa e Santos (2001) foi

constatada a presença de outros profissionais no serviço de atendimento aos universitários (SAU) como assistente

social, pedagogo, psiquiatra e outros o que garante o caráter interdisciplinar e multidisciplinar como também uma

mudança de paradigma na visão de homem como um ser integral.

	Para Guzzo (2001), espera-se que o profissional de psicologia esteja mais voltado para a prevenção e a promoção da

saúde psicológica e do bem estar subjetivo, para atingir esse objetivo faz-se necessário que se envolva em atividades

que permitam aos estudantes obterem sucesso em suas atividades de vida, diminuindo o curso da violência, do uso

de drogas, do fracasso escolar, da gravidez precoce dentre outros comportamentos considerados de risco ao

desenvolvimento saudável.
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	Os levantamentos realizados por Wechsler e Guzzo (1993) com psicólogos educacionais no 1º Congresso nacional

de Psicologia Escolar em 1991 demonstraram que existe uma nova trajetória na psicologia escolar brasileira,

priorizando modelos mais grupais do que individuais, e estratégias mais preventivas do que terapêuticas.

	O psicólogo educacional deve estar atento para a potencialidade, para as habilidades sociais e para a criatividade

nas intervenções que realizar para que possa oxigenar o discurso e o fazer da escola. O caráter preventivo deverá

nortear sua ação seja num enfoque psicopedagógico, institucional, comunitário ou clínico (GOMES, 1999).

	Pandolfi e col. (1999) expõem que este profissional poderá contribuir para esclarecer as dimensões psicológicas

implicadas no processo de aprendizagem como também nas relações que se estabelecem entre

educadores/alunos/comunidade.

	Almeida (1999) propõe a re-significação da atuação profissional passando pela apropriação de teorias que levem em

consideração os processos interativos, constitutivos dos sujeitos em processo de ensino, desenvolvimento e

aprendizagem em uma perspectiva psicodinâmica e sócio-histórica, cujo foco não é o indivíduo, mas os sujeitos em

relação.

	Novaes (2000) acredita que o psicólogo educacional para atuar no contexto da realidade brasileira tem que estar bem

preparado e qualificado profissionalmente possua uma atitude crítica reflexiva, que lhe possibilite conviver com a crise

da educação, compreensível e permanente, crise que reflete conflitos e dificuldades de uma sociedade contraditória,

injusta, mas que pretende também encontrar caminhos para resgatar sua identidade autêntica, desde que se

busquem soluções compartilhadas por todos e para todos.

	            A ação da psicologia educacional exigirá que se procure a articulação entre os pontos de conflito da dinâmica

contextual, cotejando o plural com o singular, o simples com o complexo nos diferentes contextos sociais e culturais

(NOVAES, 2001b).

	            Estudos realizados junto aos universitários demonstram a necessidade do atendimento e os motivos que o

levam a procurar o serviço de apoio que são a evasão, reprovação, adaptação à vida acadêmica para os iniciantes,

problemas emocionais (angústia, ansiedade, depressão, indecisão, conflitos, insegurança, medo, solidão e timidez) e

a necessidade de ser ouvido e orientado (ELLIOT & WITT,1986; FELNER & ADAN, 1990; SERPA & SANTOS, 2001). 

Objetivos
Geral:

	- Implantação e desenvolvimento do serviço de apoio estudantil - suporte psicológico e psicopedagógico - aos
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acadêmicos da Universidade Federal do Pampa: Jaguarão.

	 

	Específicos:

	            - Favorecer o processo de desenvolvimento pessoal e profissional integrado e harmonizado;

	            - Prevenir problemas sociais e emocionais;

	            - Assessorar as ações desenvolvidas pelos educadores em sua práxis;

	            - Orientação à família, professores e técnicos administrativos;

	            - Contribuir para a construção de relações sociais (aluno/aluno, professor/aluno, direção/coordenação,

coordenação/professores, direção/professores/funcionários e, em um sentido mais amplo, a relação

universidade/família) que propiciem a formação de vínculos que garantam o máximo desenvolvimento possível das

possibilidades humanas de todos os envolvidos;

	            - Aprofundar conhecimentos em relação aos processos cognitivos e condições de ensino, buscando

ancorar-se em teorias de over obstáculos no processo de ensino aprendizagem;

	- Produzir novos conhecimentos que irão orientar novos fazeres, alicerçando poderes para intervenção na realidade;

	- Conhecer o contexto educacional para permitir uma melhor adequação das intervenções.

	  

Material e Métodos
Metodologia de execução:

	 - Discussão do projeto junto aos professores dos cursos de Pedagogia e Letras,

	 - Aprovação do projeto junto a Extensão,

	 - Encaminhamento do projeto para a coordenação de assuntos estudantis,
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	 - Organização do espaço físico (já existente),

	 - Delimitação de horários para atendimento,

	 - Solicitação junto à direção de um funcionário para auxiliar na marcação das entrevistas,

	 - Apresentação do projeto junto aos acadêmicos,

	- Contato com a Secretaria de Saúde e profissionais da comunidade para realização de possíveis encaminhamentos

dos acadêmicos,

	 - Atividades que poderão ser desenvolvidas:

	             - Aconselhamento e Orientação Individual;

	             - Suporte Psicopedagógico;

	             - Orientação em Grupo;

	            - Encaminhamento para profissionais da comunidade

	            - Orientação à Família, professores e técnicos administrativos.

	             -Orientação Vocacional;

	            - Assessoria a Professores, Direção e Coordenadores;

	            - Reuniões junto a professores, técnicos e funcionários;

	           - Diagnóstico Institucional;

	           - Programas de Prevenção (AIDS, drogas, violência, gravidez...)

	          - Cursos;

	          - Palestras;
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	          - Pesquisas. 

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
A relação é que através do atendimento psicológico e psicopedagógico ao acadêmicos poder-se -á traçar um perfil

destes e de suas necessidades.

Avaliação
Pelo Público

Aceitação das orientações.

Pela Equipe

Serão considerados atendidos os objetivos se os acadêmicos seguirem os encaminhamentos realizados.

Resultados Esperados
Melhora das condições psicológicas e psicopedagógicas dos acadêmicos.
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Produtos Acadêmicos

Anais, Artigo

Equipe de Execução

Membros

Coordenador
Instituição: UNIPAMPA
Tipo Institucional: Docente
Nome: Silvia Nara Siqueira Pinheiro
CPF: 260.353.750-49

Docente
Não há docente no projeto

Técnico-administrativo
Não há técnico-administrativo no projeto

Discente
Não há discentes no projeto

Membro Externo ou não cadastrado no SIPPEE
Não há membros desta categoria no projeto

Membro a selecionar
Não há membros a selecionar no projeto

Cronograma de Atividades

Atividade 1
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Início: 10/09     Duração: 0 dias    Responsável: Silvia Nara Siqueira Pinheiro

Atendimento psicológico e psicopedagógico semanal

Receita

Arrecadação

Não há arrecadação no projeto

Recursos de Terceiros

Não há recursos de terceiros no projeto

____________________________________,19/06/2011 __________________________________________

Local Silvia Nara Siqueira Pinheiro

Coordenador(a)
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