
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA FACULDADE DE PARÁ DE MINAS

PLANO DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

A Faculdade  de  Pará de  Minas  –  FAPAM  –  implantou  o  Centro  de  Apoio  ao

Discente  e   Docente  –  CADD,  buscando  cumprir  a  sua  missão  que  é  oferecer  cursos

superiores de qualidade  e ao alcance  da população, notadamente da região  centro-oeste

mineira. 

O  CADD  procura  garantir  aos  alunos  em  situação  de  vulnerabilidade

socioeconômica  o  acesso  à  formação  superior,  prestando  auxílio  e   apoio  psicológico,

psicopedagógico e social,  de acordo com as necessidades apresentadas no decorrer de sua

vida  acadêmica.  Tem-se,  então,  que os serviços  do  CADD visam garantir  e  facilitar  a

permanencia e o sucesso do aluno nos estudos e na instituição até seu objetivo final, o de se

formar.

Para além da vida institucional,  o CADD promove projetos sociais para contribuir

na diminuição e superação de desigualdades sociais, econômicas e culturais, favorecendo às

pessoas de baixa renda e possibilitando à juventude da região melhores posicionamentos no

mercado de trabalho.

O Centro de Atendimento ao Discente e Docente é composto por duas assistentes

sociais, sendo uma delas especialista em Administração e  Planejamento de Projetos Sociais

e  a  outra  em Atendimento  Sistêmico  de  Famílias  e  Redes  Sociais;  e  uma  psicóloga

especialista em Psicopedagogia.  

Serviços ofertados pelo CADD

Dentro do Centro de Apoio ao Discente e Docente funcionam dois setores:

o Serviço Social e o Serviço de Psicologia e Psicopedagogia.

1º setor - Serviço Social

O Serviço Social é o setor responsável pela operacionalização de todo o processo de
concessão  de  bolsas  de  estudos  e  benefícios  da  FAPAM,  em  conformidade  com  a
regulamentação de leis que exigem os mais diversos critérios para a concessão das bolsas.
Além  de  atender  o  aluno  na  questão  social,  como  através  do  acolhimento,  a  visita
domiciliar,  o  atendimento  individual,  e  a  orientação  e  apoio,  conforme  a  situação



identificada junto ao aluno, este é encaminhado para a rede socioassistencial do município.
 
Bolsas e benefícios ofertados:
 
Bolsa Prouni - É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal
em 2004, que oferece bolsas de estudo parcial e integral a estudantes brasileiros de baixa
renda, sem diploma de nível superior, em cursos de graduação, sequenciais e tecnólogos de
formação específica, em instituições de educação superior privadas. 
A Instituição criou a sua Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
– COLAP, que responde pelo Prouni, dentro da FAPAM.

Benefício Familiar -  Benefício de 10%, concedido para alunos da graduação que possuem
mais de um membro da família matriculado em algum curso da FAPAM.
Exemplo: irmãos; 
marido e mulher;
 pai e filho;
 mãe e filho;
 adotante e adotado; 
companheiros, desde que comprovem união estável mediante documentação própria.

Benefício  Defesa  Social  -  Benefício  de  10% concedido  para  Policial  Civil,  Militar  e
Agente Penitenciário, matriculado em algum curso de graduação da FAPAM.

2º Setor - Serviços de Psicologia e Psicopedagogia

Os serviços de Psicologia e Psicopedagogia têm como proposta garantir a qualidade
na  execução  do  projeto  pedagógico,  auxiliando  o  aproveitamento  acadêmico  e  o
desenvolvimento pessoal do aluno, estabelecendo parcerias com professores e funcionários,
num trabalho cooperativo.

Propõe-se a fazer o que é chamado de escuta terapêutica, ou seja,  uma escuta que
busca  trazer  alívio  e  auxílio  aos  alunos  para  enfrentarem  as  suas  dificuldades.  Neste
sentido, os Serviços de Psicologia e Psicopedagogia desenvolvem os seguintes objetivos:

-  Construir  um espaço  de  identificação  das  dificuldades  apresentadas,  sejam de  ordem
institucional ou pessoal do discente, dos professores e funcionários.



- Atuar como facilitador no processo de conscientização do indivíduo, em assumir um papel
ativo no processo de aprendizagem.

- Oportunizar a escuta psicológica do estudante para, posteriormente, vislumbrar possíveis
alternativas de como o discente irá vencer suas dificuldades.

-  Despertar  o  potencial  criativo,  cooperativo  e  motivacional  dos  alunos  da  Instituição,
durante o tempo em que permanecerem na faculdade.

-  Apoiar  o  estabelecimento  das  relações  de  convívio  salutar  no  ambiente  acadêmico,
oportunizando o desenvolvimento através de ações participativas, promovendo desta forma
um ser humano com princípios e valores cristãos.

O  trabalho  é  estruturado  por  meio  das  seguintes  atividades:  acolhimento/escuta,
triagem  e  encaminhamento  a  outros  profissionais/serviços  que  atendam  às  demandas
detectadas.  O  estudante  poderá  ser  encaminhado  pelos  coordenadores  de  cursos  e
professores,  ou  procurar  o  serviço  espontaneamente,  tendo  como  finalidade,
principalmente, o rendimento escolar e a melhoria do seu desenvolvimento pessoal.

Trabalho Conjunto - Serviço Social e Serviços de Psicologia - Psicopedagogia

Os setores de Serviço Social e Psicologia - Psicopedagogia trabalham juntos, em casos de 
maior complexidade ou que demandam maior acompanhamento, através de atividades 
como visita domiciliar, reuniões para discussão e acompanhamento de casos e sobre seus 
potenciais problemas e soluções. 


