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Proposta de criação do Regimento Interno do Núcleo de Desenvolvimento
Acadêmico do campus Centro-Oeste

MEMO  Nº  001/2017/UFSJ/CCO/COMISSÃO  DE  IMPLANTAÇÃO  DO  REGIMENTO
INTERNO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO

Em 22 de maio de 2017

A Diretoria do campus Centro-Oeste
Professor Eduardo Sergio da Silva

Assunto: Criação do regimento interno do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico – NDA 

A comissão instituída para criar e elaborar o regimento para implantação de um núcleo de

apoio  psicossocial  e  pedagógico  do  CCO criou  seu  regimento,  considerando  as  demandas  dos

cursos do campus, tais como: (i) as relações professor-aluno; (ii) o processo ensino-aprendizagem;

(iii) as dificuldades na aprendizagem; (iv) os índices de reprovação dos alunos do  campus; (v) o

necessário apoio psicossocial e pedagógico aos alunos. Esta comissão avalia que o atual NAPE não

é  apto  a  englobar  as  demandas  acima.  É  também  necessário  enfatizar  que  as  proposições

regimentais terão como premissa a atuação do Núcleo voltada especificamente às demandas dos

cursos  do  campus Centro-Oeste,  e  portanto  esta  comissão  propõe  a  criação  do  Núcleo  de

Desenvolvimento Acadêmico do  campus Centro-Oeste, que está em consonância com as funções

definidas por essa comissão.

Desta  forma,  vimos  informar  sobre  e  solicitar  o  necessário  apoio  deste  campus para  a

efetuação da criação do NDA, da seguinte forma: 

(i)  Disponibilidade orçamentária que viabilize as funções desenvolvidas pelo Núcleo;

(ii) Espaço dedicado às atividades do Núcleo, sendo:

 um gabinete para a Assistente Social; 

 um gabinete para o Psicólogo; 

 um gabinete para a Técnica em Assuntos Educacionais;

 uma sala para atendimento psicológico a pequenos grupos e reuniões.

Att,

Comissão de implantação do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico



Regimento Interno do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico do campus Centro-Oeste

Art. 1º. O Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA) é  uma unidade vinculada a diretoria do

campus Centro-Oeste.

Art.  2º.  O NDA tem como objetivos:  (i)   propor  ações  voltadas  ao  atendimento  pedagógico  e

psicossocial discente; (ii) propor ações voltadas às questões do processo de ensino-aprendizagem no

ensino superior, incluindo a relação professor-aluno, objetivando assessorar os docentes  ligados aos

cursos de graduação do  campus Centro-Oeste; (iii) assessorar os órgãos ligados à graduação,  no

campus Centro-Oeste, conforme solicitações relacionadas aos aspectos didático-pedagógicos.

Art. 3º. Para o atendimento psicossocial e pedagógico voltado aos discentes, cabe ao Núcleo:

I – Propor atendimento e acompanhamento pedagógico individual como proposta de um trabalho de

orientação a  formas de estudo mais  adequadas a cada caso,  adequação do tempo de estudo,  e,

trabalho de compreensão do campo universitário;

II – Propor atendimentos assistenciais individuais dentro das competências do profissional, tomando

conhecimento  da  dimensão  socioeconômica  da  vida  familiar  discente  e  empregando  esse

conhecimento na formulação de medidas de apoio ao aluno;

III  –  Propor  diferentes  modalidades  de  atendimentos  psicológicos  individuais  ou  em pequenos

grupos conforme a especificidade da situação.

Art. 4º. Para a assessoria aos docentes e atendimento a solicitações dos órgãos ligados à graduação,

cabe ao Núcleo:

I – Assessorar, conforme demandas docentes, no processo de ensino-aprendizagem;

II – Assessoramento aos órgãos ligados ao ensino, pesquisa e extensão do  campus Centro-Oeste,

conforme demandas relacionadas aos aspectos didático-pedagógicos;

III  –  Propor  ações  de  discussão  (cursos,  palestras,  workshops)  sobre  o  processo  de  ensino-

aprendizagem e as relações professor-aluno.

Art. 5º. São atribuições do Núcleo:

I – acolher e dar encaminhamento às demandas dos colegiados e/ou NDE dos cursos de graduação

do CCO em relação aos projetos pedagógicos;



II  –  incentivar  os  docentes  a  procurar  o  Núcleo  na  identificação  de  situações-problema  que

envolvam aspectos pedagógicos, psicológicos e assistenciais dos alunos;

III – discutir sobre os índices de evasão e retenção dos cursos do  campus Centro-Oeste e propor

ações para melhoria destes índices, quando cabível;

IV – acolher e  dar encaminhamento às demandas dos discentes que procurarem o Núcleo com

questões relacionadas aos aspectos psicossociais e pedagógicos;

V – propor minicursos ou eventos de natureza acadêmica aos discentes e docentes com temáticas de

conteúdos diversos;

VI  –  acolher  e  dar  encaminhamento  às  demandas  familiares  ligadas  às  dificuldades

socioeconômicas e de manutenção dos discentes na graduação;

VII – propor reuniões para tratar de demandas específicas dos cursos (relacionadas ao processo de

ensino-aprendizagem) que refletem no rendimento discente;

VIII  –  propor  ações  para  a  promoção  da  qualidade  da  vida  acadêmica  do  discente  de  forma

interventiva mediadas pelo Psicólogo e pela Assistente Social;

IX  –  propor  debates  e  propostas  de  capacitação  docente  englobando  conteúdos  diversos

relacionados aos aspectos didático-pedagógicos numa perspectiva de formação continuada.

Art. 6º. Constituirão o Núcleo:

 I – quatro docentes, sendo um de cada curso do campus Centro-Oeste, indicado pelo colegiado do

curso, preferencialmente com formação pedagógica. Em caso de não preenchimento de vagas, o

NDA poderá indicar docentes substitutos para as vagas remanescentes;

II – um Assistente Social;

III – um Psicólogo;

IV – um Técnico em Assuntos Educacionais; 

V – um assistente administrativo.

Art. 7º. Para a organização do Núcleo haverá um coordenador indicado pelos membros do mesmo,

com mandato de 02 anos para o cargo, permitida a recondução.

§  1º  Em caso  de  impedimento  para  assumir  o  cargo,  haverá  nova  indicação  dos  membros  do

Núcleo.

§ 2º Os membros docentes exercerão mandato de 02 anos com possíveis reconduções. 



§ 3º Os membros técnicos exercerão suas atividades em consonância com as atribuições do Núcleo.

Ar. 8º. Compete ao coordenador do Núcleo:

I – propor reuniões com os membros do Núcleo;

II – desempenhar atividades administrativas necessárias para o funcionamento do Núcleo;

III – assinar atestados que forem emitidos pelo Núcleo;

IV – coordenar as atividades a serem desenvolvidas pelo Núcleo.

Art. 9º Compete ao assistente administrativo:

I – manter organizadas as documentações emitidas e recebidas pelo Núcleo;

II – executar procedimentos administrativos como compra de passagens para palestrantes visitantes,

preparar atas, memorandos, confeccionar atestados de participação, elaborar listas de presença;

III – fazer o planejamento de material de consumo e permanente;

IV – participar das reuniões;

V – ter acesso a sistemas de gestão acadêmica e administrativa;

VI – receber e encaminhar discentes aos profissionais disponíveis no Núcleo;

VII – preparar e organizar a agenda do Núcleo.

Art. 10º Compete ao Assistente Social:

I  -  elaborar  avaliações  sociais  e  emitir  parecer  social  para  subsídio  de  ações  do  Núcleo  de

Desenvolvimento Acadêmico;

II - mediar o processo de assistência ao discente, nos contextos familiar e institucional, orientando

quanto a questões legais e de direitos sociais;

III - articulação com a rede de proteção social para atenção necessária à demandas identificadas;

IV - realizar visita domiciliar e outras necessárias ao subsídio de estudos de caso em análise;

V  -  acompanhamento  e  análise,  em  conjunto  com  a  equipe  multiprofissional,  de  situações

conflituosas que exijam intervenção do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico.

Art. 11º Compete ao Psicólogo:

I – prestar atendimento psicológico para os casos de urgência;

II – prestar atendimento psicológico individual na modalidade de psicoterapia breve para os casos

em que se verificar a necessidade;



III – avaliar casos individuais e realizar encaminhamento psiquiátrico dos casos que extrapolem as

possibilidades de atendimento do Núcleo para a rede de saúde do município quando necessário;

IV – acolher demandas de apoio a dificuldades relacionadas ao processo de formação acadêmica de

estudantes e promover ações integradas aos demais especialistas do Núcleo que busquem soluções

aos problemas detectados;

V – promover atividades de acolhimento e integração dos estudantes ingressantes dos cursos;

VI – realizar entrevistas de avaliação individuais com estudantes de diferentes períodos, buscando

detectar indícios de problemas psicológicos e psiquiátricos;

VII  –  promover  atividades  em  pequenos  grupos  de  estudantes  para  a  troca  de  informações,

esclarecimentos, orientações e diálogos sobre problemas vinculados aos desafios e especificidades

da vida acadêmica;

VIII – acolher, orientar e encaminhar estudantes em relação às situações de uso e abuso de álcool e

drogas;

IX – orientar e encaminhar estudantes em relação à vida sexual e prevenção de IST/aids;

X – supervisionar docentes para o manejo de situações de crise envolvendo estudantes.

Art. 12º Compete ao Técnico em Assuntos Educacionais:

I – dar suporte técnico nas propostas de projetos de curso, quando solicitado pelos colegiados de

curso e/ou NDE;

II – desenvolver em conjunto com o Núcleo análises sobre o rendimento acadêmico dos graduandos

dos cursos do campus Centro-Oeste;

III – desenvolver em conjunto com equipe multiprofissional do Núcleo análises sobre problemas de

adaptação no curso e aprendizagem;

IV – permanente atualização sobre resoluções ou outros documentos que normatizam as atividades

acadêmicas;

V – acolher demandas individuais dos alunos com dificuldades de aprendizagem;

VI – propor atendimento individual a alunos com dificuldades de aprendizagem propondo novas

metodologias de estudo e compreensão do campo universitário.

Art. 13º Os casos omissos serão tratados pelo Núcleo.

Art. 14º O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 22 de maio de 2017


