NÚCLEO DE ATENDIMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

Núcleo de Apoio Psicopedagógico

ESTRUTURA DO NAPS

ATENDIMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

PLANTÃO PSICOLÓGICO
MENTORIA

DISCENTE

SERVIÇO SOCIAL
Apoio a Estudantes
com Necessidades
Educacionais Especiais

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Esse serviço presta atendimento
aos acadêmicos, em caráter
preventivo, informativo e de
orientação individual, em
consonância com as demandas
atuais da Educação, ou seja, com
a ressignificação do aprender no
ensino universitário, promovendo
um novo olhar no processo de
a p r e n d e r, e n v o l v e n d o o
acadêmico na reflexão sobre sua
prática, por meio das suas
potencialidades cognitivas,
afetivas e estéticas,
possibilitando o desenvolvimento
da autoria de pensamento.

PLANTÃO PSICOLÓGICO

É um tipo de inter venção
psicológica que acolhe a pessoa
no exato momento de sua
necessidade, ajudando-a a lidar
melhor com seus recursos e
limites. A partir desta escuta,
questões emergentes poderão ser
trabalhadas, não haverá temas
ou questões que não serão
abordadas. Qualquer questão
que venha incomodar o cliente é
importante.

MENTORIA

Promover a integração
acadêmica e aprimoramento da
formação, através da análise das
necessidades e demandas dos
alunos.

APOIO AO ESTUDANTE COM NEE

Busca garantir o acesso, a
permanência e a terminalidade,
com sucesso, dos estudantes com
necessidades educacionais
especiais, particularmente
daqueles com deficiência,
eliminando toda e qualquer
forma de barreira seja ela,
pedagógica, ambiental,
atitudinal, comunicacional, entre
outras, garantindo as condições
de acessibilidade, de tecnologias
apropriadas e de recursos
humanos de tal forma que
possibilitem a construção de um
modelo de política educacional
inclusiva que respeite a
div e rs ida de a t e n de n do à s
necessidades educacionais
especiais dos estudantes que
demandarem de apoios
específicos em sua formação
acadêmica.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO NAPS

DIA
SEGUNDA
FEIRA

QUARTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

DIA
TERÇA
FEIRA
QUINTA
FEIRA

HORARIO
18:00 as 22:00

TIPO DE ATENDIMENTO
PLANTÃO PSICOLÓGICO

08:00 as 14:00

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDOS

13:00 as 17:00

ATENDIMENTO/AGENDAMENTO

18:00 as 20:00

PLANTÃO PSICOLÓGICO

08:00 as 14:00

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDOS

21:00 as 22:00

ATENDIMENTO DE TURMAS

13:00 as 17:00
09:00 as 13:00

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
(PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS)
PLANTÃO PSICOLÓGICO

08:00 as 12:00
14:00 as 19:30
13:00 as 17:00

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDOS
MENTORIA
ATENDIMENTO/AGENDAMENTO

HORARIO
09:00 as 13:00
15:00 as 19:00
08:00 as 14:00

TIPO DE ATENDIMENTO
PLANTÃO PSICOLÓGICO
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDOS

18:00 as 20:00

PLANTÃO PSICOLÓGICO

08:00 as 12:00
14:00 as 19:30
21:00 as 22:00

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDOS
MENTORIA
ATENDIMENTO DE TURMAS

13:00 as 17:00

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
(PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS)

CAMPUS

JK

CAMPUS

SHOPPING

CONTATOS

E-MAIL:
naps@fasa.edu.br
TELEFONE:
(38) 3690 -3670 – CAMPUS JK
(38) 3224 - 7959 – CAMPUS SHOPPING

