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REGULAMENTO  

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ALUNO – NAA 

  

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DISCENTE 

 

O Apoio Pedagógico, Psicopedagógico e Financeiro ao Discente é 

atendido a partir de uma política de trabalho conjunta do Docente, da 

Coordenação de Curso, da Direção Geral da FAEESP, da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e da Secretaria, enfim de toda a comunidade acadêmica. 

O Apoio Pedagógico/ Psicopedagógico ao discente inicia-se em sala de 

aula. Neste sentido, é reforçado o papel de educador que o corpo docente 

possui. Este papel de educador não se limita apenas às atividades 

acadêmicas, estende-se também ao papel amigo que o docente adota em 

determinadas situações.   

O professor é responsável pela formação do aluno não só para o 

mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade.  Por isso sua 

postura em sala de aula, a forma como trata seus pares e seus alunos, sua 

ética profissional, sua forma de expressar-se, são pontos que devem ser 

observados e que fazem parte da formação do discente.  

  Devem ser praticados, em sala de aula, exercícios de cidadania e o 

respeito ao próximo. Normas de disciplinas e assiduidades são reforçadas, 

além do respeito pelo docente e pelos outros discentes.   

A política de apoio aos discentes envolve, também, além do 

atendimento necessário aos “déficits” de diferentes ordens, por eles 

apresentados, no investimento nas potencialidades e disponibilidades que os 

alunos evidenciem, através do estímulo à canalização deste “plus” em 

atividades de extensão.  

 

Da política de apoio pedagógico fazem parte integrante: 

 Reforço em disciplinas básicas (principalmente de Língua 

Portuguesa e Matemática inicialmente realizados aos sábados, tido 

como Programas de Nivelamento, atualmente estão presentes na 
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matriz curricular dos cursos da FAEESP como forma igualitária de 

tratamento e participação efetiva de todos os discentes; 

 Programas de Monitoria: cujo objetivo é assessorar alunos 

em eventuais dúvidas; 

 Processo de Avaliação: a cada exercício realizado seja 

trabalho ou avaliação à correção oral e escrito, torna-se um espaço 

privilegiado de aprendizagem; 

 Controle de faltas; 

 Processo ensino-aprendizagem: prática pedagógica e 

compreensão por parte dos alunos da proposta de trabalho e do 

conteúdo desenvolvido; 

 Disponibilização por parte de alguns docentes de horário 

semanal para Apoio Pedagógico ao Discente; 

 Laboratório de Informática; 

 Laboratórios Específicos; 

 Programas de Extensão; 

 Apoio Psicopedagógico com encaminhamento a outros 

profissionais em caso de necessidade. 

 

Além do trabalho realizado pelos docentes e coordenadores, a 

FAEESP também fornecerá uma série de programas que visam o apoio ao 

discente.   

Esses programas foram organizados tendo em vista que a formação 

acadêmica, independentemente das áreas de atuação para a qual o aluno está 

sendo formado, deve proporcionar ao aluno a capacidade de identificar 

problemas relevantes à sua volta, avaliar diferentes posições quanto a esses 

problemas, conduzir sua postura de modo consciente e atuar junto à sociedade 

a partir dos diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes trabalhados no 

curso. 

Com este propósito serão desenvolvidas ações incentivadoras para a 

participação dos discentes em projetos como: 

 Seminários, congressos, simpósios, palestras externas 

(utilizadas como metodologia de ensino, durante as aulas), etc.; 
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 Ciclo de palestras e Semana de estudos; 

 Acompanhamento Psicopedagógico; 

 Programa de Avaliação Continuada para realização da 

autoavaliação do curso, momento em que as informações prestadas 

pelos alunos são relevantes no processo de melhoria da qualidade no 

curso; 

 Programa de Monitoria, através da qual os alunos têm 

oportunidade de rever e aprimorar seus estudos objetivando resultados 

satisfatórios no processo de ensino-aprendizagem; 

 Estágio Supervisionado; 

 Atividades Práticas Supervisionadas; 

 Trabalho Integrador e Interdisciplinar. 

 Além da disponibilização de horários na carga horária total 

dos docentes para atendimento aos alunos em suas atividades 

acadêmicas.  

 

Para que possa acompanhar seu desempenho acadêmico, a 

Faculdade Aliança Educacional do Estado de São Paulo - FAEESP facilitará ao 

aluno o acesso às informações de seu registro acadêmico através do “registro 

eletrônico” ou diretamente na secretária. O acesso eletrônico pode ser 

realizado via internet mediante a utilização de uma senha específica.  

O controle e registro acadêmicos (notas, disciplinas, aprovações, 

reprovações, tempo restante para a conclusão do curso, e outras referências à 

vida acadêmica) são de responsabilidade da Secretaria. 

 Para os alunos que não possuem acesso à Internet ou não dispõe de 

equipamentos que permitam este acesso, a faculdade disponibilizará junto à 

Biblioteca e Laboratórios de Informática (com 50 microcomputadores), cujos 

objetivos, além do pedagógico, é facilitar ao aluno o acesso a seus registros 

acadêmicos, com equipamentos adaptados aos PNEE, para devida 

acessibilidade física, comunicacional e instrumental. 

Com o objetivo de colocar os discentes mais próximos ao mercado de 

trabalho, a FAEESP mantém convênios/parcerias com diversas instituições 

(CIEE/ NUBE, etc). Desta forma, estas instituições, sempre estarão ofertando 
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vagas de estágios ou, no caso das grandes empresas, realizam o recrutamento 

contínuo de estagiários. 

 

A FAEESP possui programa de bolsas de estudo com investimento 

próprio e governamental. 

Subprogramas com investimento institucional: 

- Bolsa: sem convênio (parciais/integrais): a partir de uma ficha de 

análise socioeconômica, acompanhada dos documentos pessoais e 

acadêmicos do aluno, protocoladas na Secretaria, processa-se a análise da 

necessidade social x orçamento institucional, pela Comissão (Tesouraria, 

Secretaria e Diretoria). Após essas análises é deferido ou não o pedido de 

bolsa de estudos. 

- Bolsa: Funcionário e/ou dependente: É concedida bolsa de estudos 

(parciais/integrais) para todos os funcionários da FAEESP e para os 

dependentes. 

 

Subprograma com investimento governamental: 

- FIES e PROUNI. 

 

Enfim, a Assistência está presente no site com acessibilidade 

comunicacional, no atendimento via telefone, e-mail ou whastapp; na facilidade 

de acesso ao acervo e empréstimo da biblioteca da FAEESP via site, no 

acesso a mais de 8 mil livros através da biblioteca virtual da Pearson (acesso 

este via smartfone para otimização de tempo); no acesso a manuais diversos 

do curso; no acolhimento pedagógico e psicopedagógico a todos; na 

acessibilidade física, instrumental e comunicacional; na sinalização de rotas de 

fuga em caso de incêndio; na matriz e ementas pensadas especialmente para 

o aluno e sua realidade; na escolha do corpo docente e técnico-administrativo; 

nos eventos; no direcionamento aos estágios extracurriculares e vagas de 

emprego; nas melhorias através do NDE, Colegiado e CPA – tudo é realizado 

em função do aluno/discente. 

 


