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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 39/2020, de 30 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o novo Regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de 

Acessibilidade da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 

• as disposições da Portaria 147, de 2 de fevereiro de 2007, e outros instrumentos 

normativos do Ministério da Educação; 

• o conteúdo da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004; 

• o conteúdo do Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006; 

• o conteúdo da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 

• o conteúdo da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015; 

• o Parecer CONAES n.º 4, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), homologado pelo Ministro da 

Educação em 26 de julho de 2010, e publicado no Diário Oficial da União, n.º 

142, de 27-7-2010, Seção 1, página 14; 

• os métodos de avaliação do Ministério da Educação, quanto à autorização, 

reconhecimento, renovação de reconhecimento e recredenciamento de Cursos 

de Graduação e de Instituições de Ensino, que incluem a verificação da 

existência, funcionamento e composição dos Núcleos de Apoio Pedagógico; 

• a necessidade de normatizar a organização estrutural, o funcionamento e as 

atribuições do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de 

Acessibilidade (NAPSA) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), constante no 

Anexo Único da presente Resolução. 
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Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário. 

Publicada em 30 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 30 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO E DE 

ACESSIBILIDADE (NAPSA) DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA  

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

 

Art. 1.° O presente Regulamento regra o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de 

Acessibilidade da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, que terá por sigla NAPSA. 

 

Art. 2.° O NAPSA desenvolve atividades de ensino a partir de uma abordagem 

interdisciplinar, com ênfase na aprendizagem, realizando o atendimento psicopedagógico, 

psicológico e o Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

 

§1.º O NAPSA constitui como órgão de programa de apoio aos estudantes, inclusive aos 

estrangeiros, considerando-se apoio psicopedagógico, os programas de acolhimento ao ingressante, a 

política de acessibilidade e inclusão, e o programa nivelamento, denominado de programa de 

adaptação do discente, bem como a monitoria. 
  

Art. 3.° O NAPSA figura no organograma do Instituto Educacional Santo Agostinho com 

ligação: 

 

I - estratégia, à Direção da Instituição mantenedora; 

II - de operacionalização, às Diretorias de Unidade. 

 

 

 

Capítulo II 

DA COMPOSIÇÃO, PERFIL, SIGILO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DO 

NAPSA 

 

 

Art. 4. °   O NAPSA é composto pelos seguintes profissionais:  

I – Pedagogo; 

II – Psicólogo; 

II – Docente do Curso de Medicina; 

 

 

Seção I 

Do Perfil Profissional 

 

 

Art. 5. ° O profissional que faz parte da equipe do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de 

Acessibilidade (NAPSA) deve: 
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I - manter sigilo à identidade e problemática apresentada pelos discentes, docentes e corpo 

técnico-administrativo que procuram pelo Núcleo; 

II – realizar os atendimentos somente e estritamente dentro da FASAI; 

III - ser profissional com visão educacional que analisa e interpreta os fenômenos envolvidos 

no processo ensino e aprendizagem para tomada de decisão coerente de benefício coletivo; 

IV - ter o perfil de comprometimento com suas funções, envolvendo-se com responsabilidade, 

discrição e ética; 

V – ter sensibilidade para compreender as dificuldades dos solicitantes e capacidade para 

intervir. 

 

 

 

Seção II 

Sigilo profissional 

 

 

Art. 6. ° Os atendimentos e atividades do NAPSA, quando executados por profissionais da 

área de Psicopedagogia, Psicologia e Pedagogia, serão registrados em formulários específicos 

elaborados pelos profissionais do setor, respeitando nos atendimentos individuais e grupais o 

critério de sigilo profissional e conforme o Código de ética de cada profissional responsável 

pelo atendimento. 

 

Art. 7. ° Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão de acesso exclusivo dos 

psicopedagogos, dos psicólogos e dos pedagogos que atuem como profissionais do NAPSA e 

serão arquivados em armários com chaves. 

 

§ 1. ° O acesso aos dados e ao armário nos quais estes serão arquivados será exclusivo para os 

psicopedagogos, dos psicólogos e dos pedagogos que atuem como profissionais do NAPSA, 

para consulta e registros dos casos acompanhados. 

 

§ 2.°  Em casos excepcionais, outros profissionais  da Instituição terão acesso as informações 

confidenciais, se autorizados pelas Coordenação  do  NAPSA e com o fim de 

acompanhamento à equipe de trabalho ou usuário. 

 

 

 

Seção III 

Das Competências e Atribuições dos Profissionais do NAPSA 

 

 

Art. 8. ° Cada profissional do NAPSA é responsável por promover o sucesso do ensino e 

aprendizagem na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, por meio de:  

I -  Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

II – Orientação Pedagógica; 

III – Psicologia; 
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Art. 9. ° O profissional da Pedagogia deve apoiar, junto a Coordenação de cada Curso 

ofertado pela Faculdade santo Agostinho de Itabuna, o docente e o discente no que tange ao 

processo de ensino e aprendizagem e abrange aspectos referentes: 

 

I – a estimulação à participação dos estudantes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II – à organização do estudante em seu Curso; 

III - ao acompanhamento e orientação para o desenvolvimento de trabalhos e planejamentos 

acadêmicos. 

 

 

Art. 10. O profissional da Psicopedagogia deve orientar os Alunos quanto, entre outras ações: 

 

I -  às técnicas de estudos; 

II- ao cronograma de estudos; 

III – ao perfil de etilo de aprendizagem; 

IV – ao projeto de vida; 

 

 

Art. 11. O profissional da Psicologia deve atuar como orientação psicológica, que consiste em 

um atendimento breve e focal partido da demanda apresentada. 

 

§ 1.° A demanda pode chegar por meio de procura espontânea ou indicação. 

 

§ 2.º O atendimento se estende a alunos, professores e funcionários. 

 

 

Art. 12. O profissional Analista Pedagógico pode integrar a Comissão de Análise de Provas e 

exercer outras atividades no NAPSA, sob coordenação de Pedagogos, Psicopedagogos e 

Psicólogos. 

 

Parágrafo único. O Profissional Analista Pedagógico da Comissão de Análise de Provas 

deve orientar ao corpo docente da Instituição no que se refere à prática de elaboração de 

questões objetivas e discursivas, tendo como base a Taxonomia de Bloom. 

 

 

 

Capítulo III 

DA FINALIDADE E OBJETIVOS DO NAPSA 

 

Seção I 

Da Finalidade 

  

Art. 13. O NAPSA tem por finalidade precípua orientar e realizar intervenções nas dimensões 

pedagógica, psicológicas e de acessibilidade para os corpos discentes, docente e técnico-

administrativos da Faculdade Santos Agostinho de Itabuna. 

 

Parágrafo único: Para os casos que fizer necessário um atendimento mais especializado, o 

NAPSA deverá sugerir o devido encaminhamento para profissionais internos e externos. 
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Seção II 

Do Objetivo Geral 

 

 

Art. 14. O NAPSA tem como objetivo geral apoiar, orientar, acompanhar e monitorar a 

comunidade acadêmica por meio de uma abordagem interdisciplinar de promoção, 

potencialização, qualificação e ressignificação dos processos de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

Seção III 

Dos Objetivos Específicos  

 

 

Art. 15. São objetivos específicos do NAPSA: 

 

I -  acompanhar acadêmicos que apresentem dificuldade de aprendizagem, visando o 

desenvolvimento de competências e habilidades acadêmicas, acompanhando o desempenho 

acadêmico, a evasão escolar, índices de aproveitamento e de frequência ás aulas e demais 

atividades acadêmicas; 

II – acompanhar projetos culturais que possibilitem a convivência dos académicos com a 

diversidade biopsicossocial; 

III -  assessorar os cursos de graduação em consonância ao Plano de desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Projeto dos Cursos (PPC), buscando estratégias psicopedagógicas 

específicas para cada um; 

IV – atender os funcionários técnicos-administrativos e docentes em suas demandas 

psicossociais, promovendo um ambiente de trabalho em relações saudáveis e harmoniosas; 

V – auxiliar na avaliação acadêmica de acadêmicos ingressantes, buscando identificar as 

dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de cursos de nivelamento, bem 

como acompanhar individualmente os acadêmicos que apresentarem dificuldades específicas 

de aprendizagem; 

VI – auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário; 

VII – criar espaços de reflexão, através de atendimento de grupo, sobre as necessidades da 

sociedade contemporânea no que se refere a formação profissional; 

VIII - realizar atendimento psicopedagógico e psicológico emergencial por meio de 

aconselhamento, identificando as urgências subjetivas nas suas diferentes dimensões 

(profissional, pedagógica, afetivo-relacional e/ou social), propiciando reflexão para um 

posicionamento pessoal mais adequado na superação dos problemas e realizando 

encaminhamentos externos para profissionais e serviços  especializados, se necessário; 

IX -  realizar orientação ao acadêmico, no que se refere à dificuldade acadêmicas, 

proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas situações problemas e 

estratégias de enfrentamentos pessoais e institucionais; 

X – realizar pesquisa a partir dos dados coletados nos atendimentos, relacionados à tipologia 

das dificuldades apresentadas pelos acadêmicos e encaminhar relatórios junto a coordenação 

dos cursos e à direção acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção 

institucional. 
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Capítulo IV 

DA ATUAÇÃO DO NAPSA 

 

 

Art. 16. O NAPSA realiza suas intervenções considerando quatro eixos fundamentais: 

 

I -  apoio à coordenação de cursos; 

II – atendimento aos corpos discente, docente e técnico administrativo; 

III – pesquisa de demanda da Faculdade; 

IV -  projetos institucionais; 

 

 

Seção I 

Do atendimento aos Corpos Discentes, Docentes e Técnico-Administrativo 

 

 

Art. 17. Os atendimentos aos corpos discente, docente e técnico-administrativo poderão ser 

individuais ou em grupo, de acordo coma demanda e análise prévia de cada situação 

problema. 

§ 1. ° Para o corpo discente, a demanda e atendimento poderá ser, manifestada pelo próprio 

acadêmicos junto ao NAPSA, pela Coordenação de Curso ou Direção, considerando relatório 

dos Professores ou dos Fóruns de Graduação. 

§ 2° Para o corpo docente, a demanda de atendimento poderá ser manifestada pelo próprio 

Professor junto ao NAPSA, pela Coordenação de curso ou Direção; 

§ 3. ° Para o corpo técnico-administrativo, a demanda de atendimento poderá ser manifestada 

pelo próprio funcionário, pelo superior imediato ou Direção. 

 

 

Subseção I 

Do atendimento individual 

 

Art. 18. Os atendimentos individuais serão agendados nos horários de funcionamento do 

NAPSA e comunicado ao interessado. 

 

 

Art. 19. ° Os atendimentos individuais visam: 

 

I – atendimento a acadêmicos e funcionários com problemas psicoafetivos; 

II – atendimento às demandas relacionadas à profissão e à formação profissional; 

atendimento aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo; 

III -  atendimento relativo às dificuldades de relacionamento interpessoal que ofereçam 

dificuldades de adaptação e motivação na dimensão acadêmica e profissional; 

IV – atendimento aos casos relativos ao comportamento e conduta do acadêmico e do 

funcionário; 

V -  atendimento aos encaminhamento da Direção, Coordenação de Curso, Supervisão de 

Estágio, Corpo Docente e Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
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VI – encaminhamento externo para profissionais e serviços especializados, dependendo da 

demanda apresentada. 

 

Art. 20. Cada acadêmico ou funcionário poderá ser atendido individualmente em no máximo 

10 (dez) sessões por semestre, de acordo com disponibilidade. 

 

Art. 21. O NAPSA utilizará um formulário padrão -  Prontuário de atendimento -  para 

registro dos atendimentos individuais.  

 

 

 

Subseção II 

Do atendimento em Grupo 

 

 

Art. 22. Os atendimentos em grupo serão agendados nos horários de funcionamento do 

NAPSA e comunicado aos interessados. 

 

Art. 23. Os atendimentos em grupo serão realizados em um espaço de reflexão e 

enfrentamento de problemas cognitivos, relacionais e desenvolvimento de habilidades 

acadêmicas e profissionais no que refere à dimensão relacional. 

 

Art. 24. Os atendimentos de grupo terão um limite de participantes, a ser definido pela 

Coordenação do NAPSA, de acordo com o tipo de trabalho a ser desenvolvido. 

 

Art. 25. Os encontros dos atendimentos em grupo serão planejados a partir das demandas dos 

Acadêmicos, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo NAPSA, das solicitações dos 

Colegiados de Cursos e/ou da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 

Art. 26. Os temas e áreas envolvidos nos atendimentos em grupo agrupam: 

 

I – Orientação de Estudos: grupos reflexivos que aborda temas ligados a maximização de 

recursos envolvendo o planejamento de estudos acadêmicos ou voltados para concursos 

profissionais e/ou públicos. 

 

II -  Orientação Profissional: reflexão sobre as necessidades, dúvidas e enfretamento de 

dificuldades relacionadas a escolha profissional ou adaptação acadêmica; 

 

III – Relações Humanas: oficinas de dinâmica de grupo visando o desenvolvimento de 

competências relacionais e interpessoais, liderança, comunicação e resolução de conflitos 

interpessoais; 

 

IV – Treinamento de Assertividade: oficinas de dinâmicas de grupo diretamente relacionada 

a acadêmicos que apresentem alto grau de ansiedade presente em situações que envolvam 

apresentação de trabalhos em público ou dificuldades relacionadas a relações de trabalhos de 

equipe. 
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Art. 27. Cada grupo poderá ser atendido em no máximo 5 (cinco) sessões por semestre, de 

acordo com disponibilidade. 

 

Art. 28.   O NAPSA utilizará um formulário padrão – Plano de Trabalho – para planejamento 

e registro dos atendimentos em grupo.  

 

 

 

Seção II 

Do Apoio às Coordenações de Cursos e aos professores 

 

Art. 29. O NAPSA atua junto às Coordenações dos Cursos na compreensão e resolução de 

problemas específicos de aprendizagem e relacionais, juntamente com a assessoria 

pedagógica da Faculdade. 

 

Art. 30. O apoio às Coordenações de Cursos realiza-se, pelo NAPSA, por meio de reuniões 

institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas. 

 

Art. 31. O NAPSA participa do planejamento do Curso de Formação Continuada dos 

Docentes, promovido pela Faculdade, atuando principalmente na reflexão e orientação de 

situações-problema comuns, a partir dos dados coletados em suas pesquisas. 

 

Art. 32. O NAPSA, em situação específicas, disponibiliza aos professores um 

acompanhamento na implementação de projetos de inclusão de Acadêmicos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

 

Seção III 

Da Pesquisa de Demanda da Faculdade 

 

 

Art. 33. O NAPSA poderá, por solicitação da Direção da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, elaborar pesquisas e relatórios com o objetivo de auxiliar na compreensão do perfil 

dos Acadêmicos, suas dificuldades e possíveis intervenções. 

 

Parágrafo Único. No caso de utilização de dados gerados a partir dos atendimentos 

individuais ou em grupo, ou ainda, oriundos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) para 

elaboração de pesquisa e relatórios, o NAPSA deverá observar o critério de sigilo profissional 

que envolve essas informações. 

 

 

Seção IV 

Dos Projetos Institucionais 

 

 

Art. 34. O NAPSA participa de projetos institucionais que envolve as dimensões acadêmicas, 

culturais, atividades extracurriculares e projetos de incluso de Alunos com necessidades 

educacionais especiais. 
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Seção VI 

DOS RELATÓRIOS 

 

 

Art. 35.   A partir das atividades desenvolvidas pelo NAPSA serão elaborados relatórios 

informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos acompanhados, podendo 

o NAPSA disponibilizar tais relatórios para a Direção da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna ou as Coordenações dos Cursos ofertados por esta Faculdade. 

 

Parágrafo Único.  Os relatórios previstos neste artigo compõem-se, basicamente, de dados 

referentes ao número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia da demanda ou 

outras informações que não comprometam o sigilo profissional. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DO NAPSA 

 

 

Art. 36. A avaliação das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de 

Acessibilidade Santo Agostinho (NAPSA) será realizada em conjunto com a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), tendo em vista avaliar o nível de satisfação dos usuários e 

propor ações de melhoria na Instituição 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 37. Os casos omissos por este regimento são resolvidos pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e de Acessibilidade (NAPSA), de acordo com as diretrizes e políticas 

fixadas pela Direção, observando-se sempre a legislação que disciplina o ensino superior no 

Brasil. 

 

Art. 38. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação, por Resolução, 

pelo Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 30 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
 


