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1.  INTRODUÇÃO 

Pensar a educação requer disposição para assumir a inegável multiplicidade de aspectos 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. 

Ao tentar limitar tão amplo tema é evidente que aspectos importantes acabarão sendo 

tratados de forma superficial e outros nem serão tocados, tão amplo é o leque de possibilidades ao 

tratar tal assunto. Na tentativa de superar tal limitação, este projeto pretende tratar 

especificamente dos problemas encontrados pelo aluno ao ingressar em um curso superior e da 

necessidade de um acompanhamento adequado para minimizar ou superar tais problemas. 

Pimenta diz que “a educação, enquanto reflexo, retrata e reproduz a sociedade; ao mesmo 

tempo em que projeta a sociedade que se quer” (2002, p. 97). A educação de um modo geral, e a 

educação superior de maneira específica, retrata a sociedade e, portanto, não existe educação 

totalmente descontextualizada. A educação deve suprir os anseios da sociedade para projetar o seu 

futuro, e a partir desta constatação pode-se perceber a importância da constante melhora da 

educação para formar os futuros profissionais que passarão a suprir as necessidades da sociedade. 

Educar não é somente preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, é ajudá-lo em seu processo 

de formação como indivíduo. 

O objetivo do núcleo é prestar apoio psicopedagógico à comunidade acadêmica, ou seja, 

tratar de questões relacionadas à aprendizagem, além de garantir a melhoria na qualidade da 

aprendizagem superior. Necessidades de apoio psicológico sem implicações na dificuldade de 

aprendizagem não compõem as responsabilidades do núcleo e poderão ser encaminhados para 

órgãos específicos. 

 

2. EDUCAÇÃO SUPERIOR: ENSINO E APRENDIZAGEM 

A educação superior proporciona, além de construção de saberes científicos, a crítica ao 

conhecimento até então produzido e ao mundo de maneira geral em um ciclo dialético constante. 

Por conta destes fatos, o professor universitário precisa ter uma dupla competência, por um lado a 

competência científica para a produção e por outro a competência pedagógica para, a partir dos 

conhecimentos dos processos de aprendizagem, auxiliar o aluno durante o seu período acadêmico. 
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Pimenta enfatiza que “conscientes, docentes e discentes fazem-se sujeitos da educação. O 

saber-fazer pedagógico, por sua vez, possibilita ao educando a apreensão e a contextualização do 

conhecimento científico elaborado” (2002, p.165-167). 

Vários são os estudos sobre o insucesso escolar na infância e na adolescência, mas poucos 

estudiosos se ocupam das dificuldades educacionais enfrentadas pelos acadêmicos, apesar de 

serem notórias tais dificuldades. Por conta disto, pouco se tem feito para alterar os métodos e as 

práticas educativas dos professores universitários para melhoria do processo ensino/aprendizagem.  

É um erro comum acreditar que o aluno, ao ingressar na Faculdade, já se coloque como ser 

autônomo e capaz de superar sozinho os seus desafios, e muitas vezes estes alunos demoram anos 

até perceber a importância de uma boa formação, sendo que muitos deles não se dão conta disso 

durante todo o curso, completando um ciclo de estudos não proveitoso e superficial. 

Estudiosos reforçam a importância de uma formação crítica para a cidadania, e Bortolanza diz que 

para tal fato ocorrer é importante a  

 

intencionalidade política, na conscientização e emancipação de cidadãos, 
como instrumental para provocar mudanças nas práticas e relações sociais e 
educativas [...] na escola crítica busca-se luz para analisar o objeto de 
pesquisa, conduzindo a linha de pensamento para a luta construtiva da auto-
emancipação e mudança social. Esta teoria fornece direção histórica, cultural, 
ética, política e pedagógica para o viver e o saber fazer pedagógico e 
psicopedagógico na Faculdade (2002, pp. 29-30). 
 

A autora destaca ainda a Faculdade como espaço privilegiado não apenas de formação para 

a busca de emprego, mas também, e principalmente, de espaço político e normativo que deve guiar 

as ações do indivíduo tanto profissionalmente quanto socialmente, guiando sua formação para uma 

atitude crítica. 

Cabe aos profissionais da educação envolvidos no processo educativo dentro da Faculdade 

perceber a importância da formação de um sujeito crítico e autônomo e dar voz ao aluno para que 

este perceba que, se pode ser um sujeito crítico e autônomo dentro da faculdade, ele também 

poderá sê-lo na sociedade, influenciando e afetando diretamente o mundo que o cerca. 

Nesse sentido, compreender os fatores que influenciam positiva ou negativamente o 

ensino/aprendizagem é fundamental para que os profissionais da educação auxiliem de fato o 

processo educativo de seus alunos. Fernandez (2001) afirma que o aprender está diretamente 

relacionado com o prazer, e, portanto, a motivação é fator de fundamental importância. Ter 
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vontade de aprender faz com que os alunos superem as dificuldades mais abrangentes, enquanto 

aquele aluno que não tem motivação dificilmente irá superar qualquer obstáculo, mesmo o mais 

simples, e poderá acabar abandonando o curso. O desenvolvimento da autonomia só ocorre 

quando o aluno passa a produzir o seu próprio conhecimento, quando ele se apropria deste 

conhecimento e o transforma, e, para que isto ocorra, ele precisa estar motivado para a construção 

do saber. O apoio psicopedagógico opera de maneira a favorecer este desenvolvimento, e pode-se 

perceber tal avanço quando se percebe que os alunos mais críticos tendem a ter melhores 

resultados acadêmicos e não acadêmicos do que aqueles não críticos (FERNANDEZ, 2001a). 

Além dos aspectos até aqui expostos, alterar os processos de avaliação, respeitando as 

singularidades dos alunos, o auxilia a relacionar prática e teoria e reforça a relevância de uma boa 

convivência entre aluno e professor são fundamentais para que a grande incidência de evasão e 

repetência possa ser superada e a atividade educativa tenha seus objetivos plenamente satisfeitos. 

Resumidamente, pode-se dizer que diminuir o insucesso acadêmico só será possível quando 

professores e demais envolvidos no processo perceberem sua responsabilidade diante de questões 

que envolvem os alunos durante o período de estudo, buscando responder as questões práticas, 

conhecendo as principais concepções teóricas, reconhecendo a situação pessoal de cada aluno, 

revendo suas práticas avaliativas, respeitando aquilo que o aluno já traz de sua vida fora da 

faculdade, respeitando seus desejos, auxiliando em suas escolhas, enfim, sendo um parceiro ao 

longo de tão nobre e importante caminho. 

Não é tarefa simples, mas é possível que, com convicção de sua importância, os profissionais 

da educação possam de fato auxiliar a formação plena de seus alunos, uma formação para a vida, 

mais que para uma carreira. 

 

2.1. Os Quatro Pilares da Educação Do Século XXI 

Buscando garantir essa formação plena, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) baseado no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, desenvolveu um relatório com os quatro pilares 

da Educação para o século XXI. O relatório foi editado em forma de livro com o título: Educação: Um 

Tesouro a Descobrir, de 1999, onde se propõe uma educação direcionada para os quatro tipos 
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fundamentais de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser, eleitos como os quatro pilares fundamentais da educação. 

O ensino tradicional, como já foi dito, sempre priorizou o domínio do aprender a conhecer 

(aquisição de instrumentos de compreensão, raciocínio e execução) e do aprender a fazer 

(utilização prática do conhecimento). O maior problema é que estas aprendizagens, isoladamente, 

não desenvolvem todas as competências dos indivíduos, que precisam também aprender a conviver 

com os outros (e com os recursos naturais, por exemplo) e aprender a ser (em detrimento do ter). 

Pode-se reduzir os quatro pilares da seguinte maneira: 

 

2.1.1 Aprender a Conhecer 

A aquisição de instrumentos do conhecimento é importante. Utilizar o raciocínio lógico, a 

compreensão, a dedução e a memória (os processos cognitivos) é fundamental para a formação do 

indivíduo. O problema é que essa não pode nem deve ser a principal meta da educação. É preciso 

desenvolver a vontade de aprender mais e melhor, de querer saber mais e melhor, de encarar a 

educação não como um meio para se atingir um fim, mas como um fim em si mesma, fazendo com 

que os alunos possam desenvolver um senso crítico e criar suas próprias opiniões. 

 

2.1.2 Aprender a Fazer 

O aprender a fazer refere-se à formação técnico-profissional do educando. Consiste 

essencialmente em aplicar, na prática, os seus conhecimentos teóricos. A mudança importante que 

deve ser realizada aqui é fazer com que o educando possa compreender os processos e não apenas 

reproduzir as técnicas. 

 

2.1.3 Aprender a conviver 

Um dos maiores desafios, segundo a UNESCO, cabe a este domínio da aprendizagem. Aqui, 

mais que as questões objetivas de conhecimento e prática, a aprendizagem atua como um campo 

para desenvolvimento de atitudes e valores. Superar os conflitos, preconceitos e rivalidades são 

necessidades urgentes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e feliz, onde a 

compreensão e a tolerância ao diferente são as bases fundamentais. Não é um processo fácil, ao 

contrário, e a UNESCO indica alguns passos: em primeiro lugar, devem-se diminuir as distâncias, 
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pois o desconhecimento do outro é que gera o preconceito. Convivendo com o diferente tende-se a 

entendê-lo e respeita-lo. Em segundo lugar, e ligado ao primeiro, deve-se incentivar a participação 

em projetos comuns, inclusive entre diferentes culturas. Historicamente é sabido que o homem 

sempre temeu o desconhecido, desta maneira, ao se aproximar de culturas diferentes passamos a 

conhecê-las melhor, respeitá-las e aceitá-las. 

 

2.1.4 Aprender a ser 

O mais complexo e completo dos pilares, pois deriva diretamente dos outros três, o 

aprender a ser envolve o desenvolvimento total do indivíduo em todas as suas vertentes: espírito e 

corpo, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Paralelamente ao 

aprender a conviver, que propõe uma educação para valores e atitudes com o outro, o aprender a 

ser tem como diferencial o direcionamento para o desenvolvimento individual, tornando o sujeito 

autônomo, capaz de se comunicar e respeitar o outro e evoluir permanentemente, intervindo de 

forma consciente em prol da coletividade. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A necessidade da compreensão do processo de aprendizagem fez surgir a psicopedagogia, e 

esta se ocupa do processo de aprendizagem humana, de seus padrões de desenvolvimento e a 

influência do meio neste processo. 

Os primeiros centros psicopedagógicos surgiram na Europa, em meados da década de 1940, 

como uma tentativa de médicos, psicólogos e pedagogos em tratar crianças com comportamento 

inadequado socialmente. Em meados de 1970 surgem as primeiras clínicas no continente sul 

americano, inicialmente na Argentina, e em seguida no Brasil. As principais características desses 

núcleos era diagnosticar e tratar distúrbios de aprendizagem. 

O diagnóstico psicopedagógico investiga “quais são os obstáculos que estão levando o 

sujeito à situação de não aprender, aprender com lentidão e/ou com dificuldade; esclarece uma 

queixa do próprio sujeito, da família ou da escola.” (Weiss apud Scoz, 1991, p. 94). 

Segundo Bossa, “é uma nova área de conhecimento, que traz em si as origens e contradições de 

uma atuação interdisciplinar, necessitando de muita reflexão teórica e pesquisa” (2000, p.13). 
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Por conta da atuação junto aos problemas de aprendizagem, o psicopedagogo precisa compreender 

como se aprende, como essa aprendizagem se expande, como ela pode variar de indivíduo para 

indivíduo, além de buscar reconhecer as alterações no processo de aprendizagem para preveni-las e 

tratá-las. 

Os dois principais campos de atuação da psicopedagogia são o trabalho clínico e o trabalho 

preventivo. No enfoque clínico, deve o profissional “compreender o que o sujeito aprende, como 

aprende e porque, além de perceber a dimensão da relação entre psicopedagogo e sujeito de forma 

a favorecer a aprendizagem”, e o trabalho preventivo, onde “a instituição, enquanto espaço físico e 

psíquico da aprendizagem, é objeto de estudo da Psicopedagogia, uma vez que são avaliados os 

processos didático metodológicos e a dinâmica institucional que interferem no processo de 

aprendizagem.” (BOSSA, 2000, p. 21) 

Existe uma discussão em andamento em relação aos termos utilizados para tratar dos 

problemas de aprendizagem, sendo os mais comuns: distúrbios, transtornos e dificuldades. 

Resumidamente, pode-se dizer que distúrbio de aprendizagem teria o significado de anormalidade 

patológica por alteração violenta na ordem natural da aprendizagem, obviamente localizada em 

quem aprende. Portanto, um distúrbio de aprendizagem obrigatoriamente remete a um problema 

ou a uma doença que acomete o aluno em nível individual e orgânico. Por outro lado, transtorno, 

segundo o CID-10, é usado para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou 

comportamentos clinicamente reconhecível associado, na maioria dos casos, a sofrimento e 

interferência com funções pessoais. Moojen (1999) afirma que, ao lado do pequeno grupo de 

crianças que apresenta Transtornos de Aprendizagem decorrente de imaturidade do 

desenvolvimento e/ou disfunção psiconeurológica, ou com  distúrbios, existe um grupo muito maior 

de crianças que apresenta baixo rendimento escolar em decorrência de fatores isolados ou em 

interação.  

As alterações apresentadas por esse contingente maior de alunos poderiam ser designadas 

como “dificuldades de aprendizagem”. Participariam desta conceituação os atrasos no desempenho 

escolar por falta de interesse, perturbação emocional, inadequação metodológica ou mudança no 

padrão de exigência da escola, ou seja, alterações evolutivas normais que foram consideradas no 

passado como alterações patológicas. Neste projeto, trataremos do tema como “desafio” ou 

“dificuldade” em função do objetivo do núcleo ser claramente institucional e não clínico. Casos de 
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distúrbios ou transtornos exclusivamente (e como foi dito, são mais raros) devem ser tratados por 

psicopedagogo em clínica específica. 

Como cabe ao psicopedagogo identificar a estrutura do indivíduo e as suas transformações, 

suas influências no e pelo meio e como este indivíduo aprende, ele deve se apropriar de todo o 

processo de formação deste indivíduo, das influências sociais, psíquicas e orgânicas, além das 

pedagógicas (até porque os aspectos orgânicos interferem diretamente no aprendizado). 

O psicopedagogo deve observar as diferentes dimensões no processo de aprendizagem, 

como a dimensão cognitiva, a orgânica, a social, a emocional e a pedagógica. “A interligação desses 

aspectos ajudará a construir uma visão gestáltica da pluricausalidade deste fenômeno, 

possibilitando uma abordagem global do sujeito em suas múltiplas facetas” (WEISS, 1992, p. 22). 

Como conhecimento multifacetado, a psicopedagogia exige de seu profissional 

conhecimentos em diversas áreas, além da pedagogia e psicologia, áreas de conhecimento que 

fundam a fundam. Outros conhecimentos são fundamentais para o bom trabalho do 

psicopedagogo, como o conhecimento filosófico, sociológico, neurológico e psicanalítico, entre 

outros. Desta maneira, antes de um conhecimento fundado e estático, a psicopedagogia transita 

em constante diálogo com áreas correlatas. 

Resumidamente, pode-se dizer que ao psicopedagogo cabe estudar os processos de 

aprendizagem para facilitar o aprendizado, fazer o diagnóstico dos problemas relacionados à 

ausência deste e da intervenção para alterar tal quadro, atuando tanto individualmente quanto 

coletivamente, seja em clínica ou em instituições. 

Ingressar na faculdade é motivo de grandes mudanças na vida dos alunos, e tais mudanças 

podem trazer diversas dificuldades emocionais e também pedagógicas, o que pode comprometer o 

rendimento no curso e até mesmo desmotivar a continuidade dos estudos. Para evitar tais 

problemas, é fundamental que o aluno seja assistido, desde o seu ingresso na faculdade, por 

profissionais que possam ajudá-lo a superar este momento de transição, além de acompanhá-lo 

durante todo o período acadêmico. Em função disso, a FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 

propõe-se a desenvolver, através de um núcleo psicopedagógico, o suporte ideal para discentes e 

docentes de sua instituição. 

Além disso, deve-se ressaltar que o Ministério da Educação instituiu, no ano de 2004, o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), responsável pelo Exame Nacional de 
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Desempenho de Estudantes (ENADE). O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos estudantes 

com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade 

brasileira e mundial.  

Em consonância com as novas orientações do Ministério da Educação, o trabalho do Núcleo 

está diretamente ligado aos propósitos da Instituição, com os parâmetros de seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e com as exigências advindas do ENADE. Diante de tais fatos, 

fica clara a importância da criação do núcleo para a garantia de uma educação de qualidade 

fundada no pleno desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos da faculdade, e para 

que tal objetivo seja alcançado, o núcleo tem papel fundamental de apoio ao núcleo docente e 

gestor, fundamentais para a garantia de um ensino de qualidade. 

 

4. O NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDGÓGICO 

O Núcleo de apoio Psicopedagógico da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO presta 

serviço de apoio ao corpo discente e docente da instituição, contribuindo para a melhoria das 

relações dos alunos e professores com a academia, ajudando-os a despertar para a importância da 

sua autonomia no processo de ensino-aprendizagem, para o desenvolvimento de competências 

individuais para a excelência profissional e, sobretudo, para a formação de sujeitos críticos e 

conscientes que possam intervir junto à sociedade, buscando melhorá-la. O núcleo desenvolve suas 

atividades para posicionar a FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO como instituição ciente de 

seu papel na sociedade e coerente com tal papel, ao proporcionar aos alunos e corpo docente a 

estrutura física, social e pedagógica para alcançar a excelência na educação. 

 

4.1 Características do Apoio Psicopedagógico 

O Núcleo constitui um espaço por excelência de contato e debate, com profissionais 

capacitados e num contexto de confidencialidade. O serviço é mantido gratuitamente pela 

Faculdade e, a partir do acolhimento e queixa inicial do aluno ou do professor, o psicopedagogo 

deverá orientar de acordo com a necessidade do usuário e ou encaminhar questões à Direção 
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Acadêmica para resolução de problemas dessa ordem. O atendimento poderá ser individualizado ou 

em grupo. 

A demanda poderá ser espontânea ou encaminhada pelos gestores e/ou docentes da 

faculdade. 

Os atendimentos são realizados em pré-aula ou durante o expediente da Faculdade no 

Núcleo Psicopedagógico. Cada sessão de apoio deve durar no máximo uma hora, realizadas com 

regularidade ou não, de acordo com a especificidade de cada área de intervenção em que se 

enquadre. 

Em atendimento ao disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Faculdade de 

Tecnologia Evolução, através no Núcleo Psicopedagógico, garantirá os Direitos da Pessoa com 

Transtorno de Espectro Autista. O aluno com TEA será atendido de forma a atender suas 

necessidades quanto a vida escolar e os demais aspectos que envolvem sua relação com a 

Faculdade. 

 

4.2 Funções do Núcleo 

O Núcleo tem como funções: 

 

§ Realizar atendimento ao aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento e adaptação 

acadêmica, visando à utilização mais eficiente de recursos intelectuais, psíquicos e 

relacionais, numa visão integrada dos aspectos emocionais e pedagógicos; 

§ Fornecer subsídios que facilitem a integração do aluno no contexto universitário; 

§ Estimular projetos culturais que impliquem na convivência dos estudantes com a diversidade 

biopsicossocial; 

§ Enriquecer o processo de formação profissional de acordo com as novas tendências 

pedagógicas na perspectiva da complementaridade e colaboração entre os saberes; 

§ Criar espaços de reflexão sobre a realidade contemporânea a partir da formação 

profissional; 

§ Apoio à implementação do Projeto Político Pedagógico da Instituição; 

§ Atendimento aos alunos - individual e em grupo; 
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§ Apoio à equipe de docentes no diagnóstico e atuação para melhoria do 

ensino/aprendizagem; 

§ Despertar o potencial criativo, cooperativo e motivacional dos alunos da Instituição, durante 

o tempo em que permanecerem na Faculdade; 

§ Subsidiar a gestão universitária da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO sobre a adoção 

de medidas administrativas e ou realização de eventos que contribuam para a solução de 

problemas pertinentes a relação ensino – aprendizagem e potencializem valores e 

competências discentes e docentes; 

§ Acolhimento do novo aluno e do novo professor (diferenciando da aula inaugural, com a 

contribuição de representantes do administrativo e das coordenações – manuais do aluno e 

do professor, aspectos legais relativos ao Reg. Interno, frequência, relação professor-aluno, 

avaliações, entre outros.); 

§ Orientar quanto aos procedimentos legais de trancamento, cancelamento e transferência de 

matrícula, com o objetivo de conscientizar o aluno da decisão a ser tomada, bem como 

procurar soluções para a problemática exposta visando a permanência do aluno na 

Faculdade. 

 

4.3 Ações do Núcleo 

As principais ações do Núcleo são: 

 

§ Recepcionar o calouro, acolhendo-o e ajudando-o no processo de adaptação à instituição; 

§ Contribuição para o aumento do nível de informação sobre meios e recursos à disposição do 

estudante, quer ao nível da comunidade universitária, quer no aspecto da sociedade civil e 

em geral; 

§ Implementação de um Programa de Instrumentalização de Competências Pessoais, através 

da criação e participação dos alunos em oficinas didáticas e de criatividade (temas previstos: 

administração do tempo, linguagem, interpretação de textos, escolhas profissionais, entre 

outros); 

§ Preparação de palestras, análises de filmes com temáticas inerentes aos cursos, debates 

para desenvolver no aluno posturas pró-ativas que favoreçam o aprendizado; 
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§ Incentivo ao estabelecimento de metas, propósitos de vida e definição de objetivos 

profissionais; 

§ Orientação a hábitos de estudo eficazes; 

§ Levantamento de dados pedagógicos institucionais e individuais, analisando as pesquisas 

sobre repetência e evasão, visando conhecer as causas para trabalhar em sua prevenção; 

§ Elaboração de instrumentos de pesquisa; 

§ Realização de pesquisa de satisfação semestral para redimensionamento das atividades; 

§ Desenvolvimento de Mostra cultural e científica semestral; 

§ Incentivo à participação dos alunos em eventos científicos. 

 

4.3.1 Principais ações junto ao corpo docente 

§ Apoiar o trabalho da Diretoria Acadêmica e das Coordenações de Curso da Faculdade em 

assuntos relativos à melhoria da aprendizagem; 

§ Atender e acompanhar individualmente e/ou em grupos quando se fizer necessário; 

§ Analisar pedagogicamente os instrumentos avaliativos, tais como: PED’S; Diários de Classe; 

Provas, etc., estabelecendo prazos e critérios para formação da identidade da faculdade; 

§ Promover eventos pedagógicos. 

 

4.3.2 Principais ações junto ao corpo discente 

§ Orientações acadêmicas às turmas quando encaminhadas pelos docentes e/ou coordenação 

de curso; 

§ Oficinas de aprendizagem em sala de aula; 

§ Atendimento às dificuldades de aprendizagem na sala de aula e/ou baixa frequência; 

§ Realizar atendimentos individuais e/ou grupais quando se fizer necessário. 

 

4.3.3. Atendimento aos alunos com baixo rendimento 

§ Acompanhar e apoiar semanalmente o desempenho do aluno durante o semestre letivo; 

§ São convidados a comparecer ao Núcleo os alunos com mais de duas notas inferiores a 5,0 

(cinco) e/ou orientados a comparecer ao núcleo quando sentirem dificuldade durante as 

atividades em sala. 
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5. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE) 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), instituído pela Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004 e regulamentado pela Portaria nº 603, de 7 de março de 2006, é parte 

integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que compreende três 

instrumentos: a Avaliação das Instituições, dos Cursos e dos Estudantes. 

O Enade é um instrumento destinado a avaliar o desempenho dos estudantes com relação: 

 

§ Aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação; 

§ Ao desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional; 

§ Ao nível de atualização dos estudantes com referência à realidade brasileira e mundial. 

 

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e a regularidade junto ao 

ENADE, seja pela efetiva participação ou pela dispensa oficial pelo MEC, é condição prévia a 

conclusão de curso de graduação, expedição e respectivo registro do diploma. 

Diante disto, ressalta-se a importância do Núcleo e sua ação, conjuntamente com o corpo 

docente e a gestão da faculdade, para o desenvolvimento global de seus alunos, além de bom 

desempenho no ENADE. 

 

6.  QUESTÕES ÉTICAS ENVOLVIDAS NO ATENDIMENTO E LIMITES DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO 

Os professores que fazem parte da equipe do Núcleo devem, permanentemente, estar 

atentos às questões éticas envolvidas nos atendimentos individuais e aos limites de atuação do 

núcleo. Assim, cabe aos profissionais do núcleo: 

 

§ Guardar sigilo absoluto da identidade e dos problemas do aluno atendido; 

§ Realizar atendimento do aluno somente e estritamente dentro do Campus; 

§ O professor que realiza os atendimentos individuais do Núcleo deve assumir o compromisso 

de não se envolver em discussões sobre queixas contra a postura de seus colegas 

(professores), dos coordenadores de curso ou quaisquer membros do curso, seja no âmbito 

pessoal ou pedagógico. Em outras palavras, quando a situação-problema trazida fizer 
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referências a dificuldades de natureza pedagógica (tais como: relacionamento com 

professor, avaliação, reprovação, etc.), o aluno será orientado a resolver a questão 

diretamente com o professor e/ou ao coordenador do curso; 

§ Deve-se ter sempre em mente a questão ética envolvida nesse tipo de interferência, o que 

poderia acarretar um confronto direto entre os membros do Núcleo e a equipe 

administrativo-pedagógica de cada curso. A tarefa dos membros do Núcleo deve limitar-se, 

nesses casos, à escuta da situação problema, sem emissão de opiniões favoráveis ou 

contrárias, e encaminhar o aluno às autoridades competentes para receber tais situações-

problema, como por exemplo, o professor e/ou o coordenador do curso; 

§ De forma análoga, quando a situação-problema do aluno referir-se a problemas 

administrativo e/ou financeiros com a Faculdade , deve-se orientá-lo a buscar a solução nos 

órgãos competentes da instituição, sem emitir opiniões contrárias ou favoráveis. 

§ Casos de necessidades especificamente psicológicas deverão ser encaminhadas para um 

profissional da área. 
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