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Apoio Psicopedagógico FACSUR 

 

• É um profissional licenciado que está preparado para atender aos alunos 

FACSUR com dificuldades de aprendizagem, com dificuldade de 

relacionamento, aos professores e aos colaboradores FACSUR 

implicados no processo de ensino aprendizagem. 

• A sua ação pode ter um caráter preventivo ou interventivo (Avaliação, 

diagnóstico e intervenção). 

• Pretende dar resposta às dificuldades que surgirem no processo de 

ensino-aprendizagem. 

As dificuldades podem refletir-se, por exemplo: em problemas de 

concentração, de atenção, de memória, de capacidade de análise, na 

leitura, na escrita, no pensamento lógico-matemático. O 

acompanhamento psicopedagógico contribui para o sucesso do aluno na 

sua vida acadêmica, no relacionamento professor aluno e vice-versa, 

assim como professor-professor e lideranças - docentes. 

 

O processo do Apoio Psicopedagógico, divide-se em três etapas: 

• Avaliação – Observar sinais e sintomas para que possam ser trabalhados; 

• Diagnóstico – Levantar sintomas para diagnosticá-lo; 

• Intervenção – Processo de apoio na dificuldade de aprendizagem e 

escuta psicológica ao aluno, ao professor e ao colaborador FACSUR. 

 

Objetivos do Núcleo de Apoio Psicopedagógico:  



 
 

 

• Observar sinais e sintomas através de um trabalho de proximidade com a 

comunidade acadêmica.  

• Identificar, no diagnóstico, outros problemas que não sejam da sua área 

de competência. Neste caso, reencaminhará o docente/discente e\ou 

colaborador FACSUR para outros profissionais. 

• Favorecer uma melhor forma do aluno aprender, e identificar o que poderá 

estar causando a dificuldade. 

• Atender a cada docente\discente focado na sua subjetividade. 

• Ajudar ao aluno a encontrar a melhor forma de estudar para que se 

processe a aprendizagem, fazendo-lhe um programa de métodos e 

hábitos de estudo, sempre com o objetivo de lhe aumentar a auto-estima 

e lhe desenvolver como sujeito do processo de ensino-aprendizagem. 

• Fazer visitas, quando necessário a sala de aula para conversar com o 

professor e/ou outros técnicos, tendo como objetivo a troca de idéias e 

procedimentos. Afinal, esses profissionais possuem um contato diário 

com o aluno, e podem dar muitas informações que podem ajudar. 

• Atender a cada colaborador FACSUR com o intuito de facilitar a dinâmica 

organizacional. 

• Propor ações que facilitem o relacionamento interpessoal e o 

gerenciamento de conflitos.  

• Acolher o aluno, professor e colaborador FACSUR em suas demandas. 

• Fortalecer o laço entre instituição e comunidade acadêmica. 

 

A quem é indicado o acompanhamento psicopedagógico? 

- Alunos, Colaboradores, Professores e líderes FACSUR. 

Áreas de Atuação 

• Dificuldades de aprendizagem;  

• Insucesso na aprendizagem;  



 
 

 

• Déficit de competências pessoais e sociais;  

• Distúrbios da linguagem;  

• Distúrbios emocionais;  

• Distúrbios do comportamento;  

• Métodos e hábitos de estudo; 

• Dificuldade no relacionamento: ALUNO-PROFESSOR / PROFESSOR-

ALUNO/ ALUNO-INSTITUIÇÃO / PROFESSOR-INSTITUIÇÃO / 

COLABORADOR\INSTITUIÇÃO. 

• Conflitos. 

É de interesse do FACSUR tornar este espaço, cada vez mais, um lugar que 

proporciona crescimento e desenvolvimento humano, favorecendo SUCESSO 

aos ALUNOS, PROFESSORES e COLABORADORES. 

Missão do Apoio Psicopedagógico 

O APOIO PSICOPEDAGÓGICO tem por missão zelar pelo bem-estar e 

qualidade de vida da comunidade acadêmica, prevenir e tratar os problemas que 

surjam quer ao nível do seu desenvolvimento pessoal, integração escolar e 

social em geral e sucesso no desempenho escolar e profissional, através de um 

apoio especializado: psicológico e psicopedagógico. 

O acesso é gratuito!  

• Marcações feitas por telefone ou pessoalmente no Apoio 

Psicopedagógico. 

 

 


