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CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO N.º 009/2016    

  

Dispõe sobre a alteração do Projeto e Regulamento 

do Serviço de Apoio Psicopedagógico da 

Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia 

- FAM. 

 

O Conselho Superior da Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia - FAM, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação 

extraída da sessão realizada em 22.08.2016, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Alterar conforme o documento em anexo, o Projeto e Regulamento do 

Serviço de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Educação e Tecnologia da 

Amazônia – FAM. 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se e Cumpra-se 

 

Abaetetuba (PA), 24 de agosto de 2016. 

 

 

 

Gessivaldo de Jesus da Silva Ferreira 
Presidente do CONSU 
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PROJETO DO SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO - SAP 

Intervenção Educativa Institucional 

 

1. Justificativa 

O conhecimento contemporâneo apresenta, entre outras características, 
as do crescimento acelerado, maior complexidade e tendência para a 
rápida obsolescência. O que tem sido chamado de explosão do 
conhecimento é um fenômeno tanto quantitativo quanto qualitativo, no 
sentido de que o volume de conhecimento disciplinar aumenta e, ao 
mesmo tempo, surgem novas disciplinas e subdisciplinas, algumas das 
quais transdisciplinares. Por isso falamos também em explosão 
epistemológica. (Bernheim; Chauí, 2008, p.7) 

 

A citação acima nos indica que estamos diante de um grande desafio. O novo 

paradigma educacional que se instala sobre o ensino superior, é marcado pelo uso 

intensivo de saberes diferenciado e informações distintas. Estes aspectos se 

constituem numa exigência exacerbada perante as transformações que ocorrem 

nas diversas áreas do conhecimento humano, contribuindo assim  para que  

paradigma o atual deixe de ser monodisciplinar, para ser interdisciplinar, ou seja, 

se constitui pelo manejo de formas individualizadas de apropriação dos conteúdos 

escolares tradicionais, bem como se centra na resolução de problemas e sua 

relevância seja de cunho social e de eficiência econômica. 

Neste sentido, os conteúdos do ensino universitário estão vinculados e 

transversalizados por uma série de fatores econômicos, sociais, políticos, 

ideológicos que podem intervir na aprendizagem. Significa assim, que o 

desempenho mostrado por estes discentes pode justificar o desenvolvimento de 

uma metodologia de trabalho capaz de promover uma aprendizagem significativa 

dos conceitos e procedimentos analítico-lógicos importantes à competência 

intelectual. 

Esta exigência adquire importância quando se constata que alguns jovens e 

adultos não mostram êxito na apropriação do conhecimento acadêmico, assim 

como no entendimento sobre as rápidas e aceleradas mudanças que acontecem 

no ensino, em todas as dimensões, seja política, econômica, sociais e científicas. 

Deste modo, para alguns alunos, ainda é grande o desafio de compreender quais 
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são os mecanismos básicos de como articular os saberes na sociedade do 

conhecimento. 

Para estes discentes, os obstáculos decorrentes da atualidade representam a 

naturalização da assertiva de “que a faculdade não é o lugar em que deveriam 

estar”. Neste sentido, os atores sociais acabam por experimentarem diferentes 

tipos de exclusão, e no caso da escolarização, acentua-se a discriminação social, 

política e cultural. 

Assim, parece imprescindível que se busque inserir e possibilitar a 

permanência de jovens e adultos na universidade, para que possam participar 

plenamente da vida cultural, social e política de seu país. Entretanto, o lugar da 

educação desses grupos, em seus diferentes níveis de ensino, mostra-se como 

uma preocupação marginal ou secundária, sem maior interesse do ponto de vista 

de formulações políticas e da reflexão pedagógica. 

Entretanto, sabe-se que as “dificuldades de aprendizagem” pode ser um 

fenômeno que não se restringe somente às crianças, mas também, aos 

adolescentes e adultos, tornando-se necessário considerar a provisão de serviços, 

como no caso deste projeto, da disponibilidade de apoio às pessoas com 

problemas nas diversas áreas do conhecimento na universidade. 

 

Esses novos paradigmas educacionais e pedagógicos se fundamentam 
nas contribuições da psicologia e da ciência cognitiva contemporânea, 
sobre como o ser humano aprende, e nos levam a reconhecer que o 
estudante precisa não só adquirir informação como também aprender 
estratégias cognitivas, isto é, procedimentos para adquirir, recuperar e 
usar a informação. (Bernheim; Chauí, 2008, p.34-35). 

 
 

Esta proposta se torna original, pois, segundo a Conferência Mundial sobre 

Educação Superior, realizada em Paris em 1998, elucidou como eixo fundamental 

no processo de transformação universitária (Bernheim; Chauí, 2008) a busca 

constante de novas formas de organização acadêmica, que permitam à educação 

superior responder melhor às exigências da sociedade e uma melhor adaptação ao 

seu papel em relação à natureza da ciência contemporânea1. 

 
1 De acordo com a Conferência Mundial sobre a Educação Superior, o aprendizado contemporâneo se constitui da seguinte 

forma: capacidade reflexiva e crítica; capacidade de solução de problemas; capacidade de adaptação a novas situações; 
capacidade de selecionar a informação relevante nas áreas de trabalho, cultura e exercício da cidadania, que lhe permite 
tomar decisões corretas; capacidade de continuar aprendendo em contextos de mudança tecnológica e sociocultural 
acelerada, com a permanente expansão do conhecimento; capacidade de buscar espaços intermediários de conexão entre 

https://faculdadefam.edu.br/
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Por tudo o que dito, mostra-se como um requisito à educação superior um 

projeto de apoio às atividades escolares para os alunos que enfrentam obstáculos 

ocasionais ou permanentes geradores de entraves, o que pode se refletir em déficit 

de aprendizagem. 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Atender docentes, discentes e técnico/administrativo da FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - FAM, visando não somente à 

melhoria no desempenho das tarefas acadêmicas e administrativas, mas também 

ao desenvolvimento pleno da pessoa humana, através da utilização de seus 

próprios recursos, objetivando-se, assim, o estabelecimento de condições que 

favoreçam o bem-estar pessoal e o desenvolvimento biopsicossocial tanto dos 

docentes, discentes e técnico/administrativo.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Administrar ansiedades e conflitos;  

✓ Trabalhar com grupos (obs.: grupo escolar é uma unidade em 

funcionamento);  

✓ Identificar sintomas de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem; 

✓ Organizar projetos de prevenção a eventuais deficiências acadêmico-

pessoais;  

✓ Clarear papéis e tarefas nos grupos;  

✓ Ocupar um papel no grupo;  

✓ Realizar terapia psicológica se for necessário;  

✓ Criar estratégias para o exercício da autonomia;  

 
os conteúdos das várias disciplinas, de modo a realizar projetos que envolvam a aplicação de conhecimentos ou 
procedimentos próprios de diversas matérias; capacidade de apreciar a leitura e a escrita, o exercício do pensamento e a 
atividade intelectual, de modo geral. 
 

https://faculdadefam.edu.br/
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✓ Fazer a mediação entre os subgrupos envolvidos na relação ensino-

aprendizagem (professores, estudantes e funcionários);  

✓ Criar espaços de escuta;  

✓ Levantar hipóteses;  

✓ Observar, entrevistar, fazer terapia e dar devolutivas;  

✓ Utilizar-se de metodologia clínica ou psicológica e pedagógica;  

✓ Aplicar técnicas de sondagens;  

✓ Encaminhar e orientar. 

 

3 Público-Alvo 

 

Discentes com dificuldades de aprendizagem, que apresentem um 

desempenho acadêmico abaixo da média prevista pela instituição, ocasionado por 

motivos de ordem pedagógica ou psicológica, e que necessitem de apoio 

psicopedagógico ou terapia para a superação dessas dificuldades.  

Docentes que apresentem dificuldades em desenvolver métodos e técnicas 

pedagógicas para discentes com dificuldades de aprendizagem ou tenham 

distúrbios de ordem psicológica, seja da ordem pessoal e ou profissional. 

Técnico/administrativo que apresentam algum problema de relacionamento 

interpessoal seja em seu ambiente de trabalho, familiar ou outro. 

 

3 Atendimento 

 

Com base na interpretação sistêmica do contexto escolar esta proposta 

compreende o atendimento às solicitações relativas aos casos individuais 

concretos a partir de uma perspectiva preventiva e institucional. Significa assim, 

avaliar as relações e os intercâmbios que ocorrem entre alunos e professores para 

tratar dos conflitos entre estes atores sociais e o conhecimento. Desta forma, a 

importância dos estudos oriundos da Psicologia da Educação se faz crescente para 

o entendimento acerca das concepções relativas à forma de aprender dos alunos.  

A FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - FAM, 

colocará à disposição de seus docentes, discentes e técnico/administrativo um 

https://faculdadefam.edu.br/
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profissional que em um dia definido atenderá aos solicitantes, mediante prévio 

agendamento junto à Diretoria Acadêmica, setor em que o atendimento 

psicopedagógico está ligado. 

O horário de atendimento bem como o dia da semana que será colocado a 

disposição e será definido posteriormente pelo profissional da área e à Direção 

Acadêmica, que comunicará à Direção Geral da FACULDADE DE EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - FAM. 

 

 
4 REGULAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO DA FAM 

 

CAPITULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar as ações do Serviço 

de Apoio Psicopedagógico - SAP, doravante assim denominado, da FACULDADE 

DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - FAM. 

Art.2º. O SAP consiste numa ação multidisciplinar, voltada para o atendimento e 

orientação aos acadêmicos da FAM, com o intuito de promoção no processo de 

ensino e aprendizagem, no campo dos relacionamentos intra e interpessoal, 

visando sua integração acadêmica. 

Art. 3º. O SAP proporcionará aos docentes, discentes e corpo técnico 

administrativo, subsídios, informações e assessoramento para que possa refletir, 

entre outras questões, acerca da sua condição acadêmica e emocional no 

processo de ensino e aprendizagem, visando uma formação integral, cognitiva e de 

inserção profissional e social. 

Art. 4º O SAP tem como finalidade realizar intervenções breves de cunho 

psicopedagógico e social para o corpo discente, docente e técnico-administrativo 

da FAM. 

Parágrafo Único: para os casos que se fizer necessário um atendimento mais 

especializado, o SAP deverá sugerir encaminhamento para locais que 

disponibilizam atendimento a essas demandas. 

 

https://faculdadefam.edu.br/
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CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 5º. A coordenação do SAP será exercida por um profissional com formação na 

área da Psicologia e/ou da Psicopedagogia. 

Art. 6º. Os atendimentos psicológicos do SAP, só poderão ser realizados por uma 

profissional com formação em Psicologia e/ou Psicopedagogia. 

Parágrafo único: eventualmente, mediante demanda, a estrutura de constituição do 

SAP, poderá ser ampliada, contemplando os coordenadores e professores 

vinculados aos cursos da FAM. 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

Art. 7º. O SAP atuará no processo ensino-aprendizagem do discente integrante 

desta instituição, constituindo-se em espaço reflexivo de atendimento individual, 

possibilitando um bem-estar do discente na qualidade da sua formação e 

identidade profissional, identificando problemáticas que interfere esse processo, 

realizando encaminhamentos para sua superação, objetivando: 

I - Planejar procedimento de apoio Psicopedagógico que envolva o corpo 

docente, discente e técnico-administrativo da Instituição, tendo em vista 

a potencialização e o enriquecimento do processo de ampliação da 

qualidade do ensino-aprendizagem; 

II - Identificar o perfil da demanda e propor ações estratégicas e 

programas para superação de dificuldades e, sobretudo, preveni-las; 

III - Orientar o processo de integração do corpo discente no contexto 

acadêmico, no que se refere às dificuldades acadêmicas, 

proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nessas 

questões, propondo estratégias de enfrentamento pessoais e 

institucionais; 

IV - Contribuir para o desenvolvimento integral dos acadêmicos, numa 

concepção de intervenção que integre os aspectos emocionais e 

pedagógicos, acompanhando discentes que apresentem dificuldades de 

https://faculdadefam.edu.br/
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aprendizagem, evasão escolar, baixos índices de aproveitamento e de 

frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, visando o 

desenvolvimento de suas competências e habilidades; 

V - Realizar atendimento emergencial aos discentes, docentes e técnico-

administrativos, envolvendo: a escuta da situação-problema; a 

identificação da área de dificuldade profissional, pedagógica, relações 

interpessoais, entre outros. Propiciando reflexão para um 

posicionamento pessoal mais adequado, na superação dos problemas e 

realizando encaminhamentos para profissionais e serviços 

especializados, se necessário; 

VI – Coletar dados relativos à problemática do discente, docente e técnico-

administrativo, identificando as áreas de maior dificuldade; 

VII – Sistematizar, a cada final de semestre, os dados coletados nos 

atendimentos, tanto qualitativos, quanto quantitativos, relacionados à 

tipologia das dificuldades apresentadas pelos discentes, docentes e 

técnico-administrativos, a partir da análise dos relatórios existentes, que 

deverão ser entregues à coordenação dos cursos e à coordenação 

acadêmica, com a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção 

institucional; 

VIII - Integrar o serviço aos eventos e projetos institucionais que possibilitem 

a convivência dos acadêmicos com o corpo docente e técnico-

administrativo; 

X – Realizar atividades em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), buscando 

estratégias psicopedagógicas específicas, nos casos em que se fazerem 

necessárias; 

XI – Colaborar, na sua área de especificidade, com órgãos de direção, 

administração e gestão da FAM. 

https://faculdadefam.edu.br/
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CAPÍTULO IV 

DOS NÍVEIS DE COMPETÊNCIAS E ATIVIDADES 

Art. 8º. As competências e atuações do SAP se darão de maneira organizada e 

científica, com base em campos de estudos específicos, a partir das seguintes 

modalidades: 

I - Realizar atendimento individual breve, com o fim de diagnóstico e 

orientação no processo de integração acadêmica do corpo discente, 

docente e técnico-administrativo; 

II - Encaminhar, caso necessário, para locais que disponibilizam 

atendimento especializado de demanda que necessite de 

acompanhamento psicoterapêutico mais prolongado e sistematizado; 

III – Oferecer apoio psicopedagógico aos discentes e apoio didático-

pedagógico às coordenações de cursos, bem como, aos docentes e 

técnico-administrativos, objetivando a intervenção nas dificuldades 

referentes ao processo educativo, por meio do debate da condução 

didática e metodológica, da relação docente/discente, técnico-

administrativo/discente, técnico-administrativo/docente. Na perspectiva 

de resolução de problemas específicos do processo ensino-

aprendizagem e relação interpessoal; 

IV - Contribuir para a ampliação de informação, com relação aos meios e 

recursos à disposição de atendimentos terapêuticos existentes, para os 

discentes, docentes e técnico-administrativos, quer no nível da 

comunidade universitária, quer nos aspectos de órgãos públicos e/ou 

particulares; 

 

Parágrafo  Único:  as  competências  e  ações  do  SAP  não  se  fundem  com  as  

competências  das Coordenações dos cursos, colegiados de curso e das 

Coordenações: Acadêmica, Administrativa e Direção Acadêmica e Direção Geral 

da FAM. 

 

CAPÍTULO IV 
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DAS FORMAS DE ATENDIMENTO 

Art. 9º. O atendimento individual, como se trata de uma prestação de serviço 

institucional, o seu acesso é exclusivo a discentes regulamente matriculados, como 

também, a docentes e técnico-administrativos, lotados na Faculdade, não sendo 

estendido aos familiares. 

Art. 10º. O acesso ao serviço deverá ser agendado com o coordenador do SAP, 

nos dias e horários disponibilizados pelo SAP. 

Art. 11º. Os atendimentos visam: 

 

I - Atender os casos relativos às dificuldades de ensino-aprendizagem e 

estudo; 

II - Orientar aos discentes, docentes e técnico-administrativos em 

questões psicoafetivas, que interferem nas relações interpessoais e 

Institucionais; 

III – Encaminhar a profissionais e serviços especializados, dependendo da 

demanda apresentada; 

IV – Mediar conflitos relativos ao comportamento e conduta dos discentes, 

docentes e técnico-administrativos; 

V - Atender os encaminhamentos da direção, coordenação de curso, 

coordenação acadêmica, coordenação de estágio, corpo docente e da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

 

Art. 12. Os atendimentos obedecerão aos seguintes critérios:  

 

I - Para o corpo discente, a demanda de atendimento poderá ser 

manifestada pelo próprio acadêmico junto ao SAP ou pela coordenação 

de curso; 

II - Para o corpo docente e técnico administrativo, a demanda de 

atendimento poderá ser manifestada pelo próprio funcionário, junto ao 

SAP ou, no caso do corpo docente, pela Coordenação Acadêmica e no 

caso dos técnico-administrativos, pela Coordenação Administrativa; 
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III – O acolhimento inicial se dará por meio de entrevista de atendimento, 

com o profissional do SAP, para avaliação diagnóstica no campo da 

Psicologia, conforme formulário de atendimento psicopedagógico; 

(modelo anexado); 

III - Caso necessário, serão realizadas outras sessões para complementar o 

diagnóstico, podendo ocorrer até quatro, além da entrevista; 

IV - Em caso de 01 falta, sem aviso prévio de 48 horas, ou sem justificativa, 

o acadêmico, o docente e o técnico administrativo, perderão a sua vaga; 

V - Os atendimentos terão duração de 45 minutos; 

VI - Não haverá cobrança de nenhuma taxa extra para o atendimento;  

VII - O serviço não emitirá certificados. 

 

Art. 13. Os casos de atendimento que demandam necessidade de outros 

profissionais especializados serão encaminhados, uma vez que o serviço não 

realiza tratamentos terapêuticos que ultrapassem o atendimento de 

aconselhamento breve, de orientação pontual a aspectos de ordem emocional que 

estejam dificultando o processo educativo na instituição. 

 

Parágrafo Único: nos casos dos acadêmicos, menores de 18 anos, caso 

necessitem de encaminhamento externo, será solicitada a presença dos pais e/ou 

responsáveis à instituição. 

 

CAPÍTULO V 

DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

Art. 14. A partir das ações desenvolvidas pelo SAP, serão elaborados relatórios 

para fundamentar pesquisas e estratégias dos processos de acompanhamentos, 

tendo em vista a qualidade do ensino-aprendizagem disponibilizado pela FAM; 

Parágrafo único: Os relatórios previstos neste artigo, referem-se apenas a 

informações a serem partilhadas com a instituição, como, tipologia dos 

atendimentos, tipologia da demanda ou outras informações que não comprometam, 

eticamente, o sigilo profissional. 

 

https://faculdadefam.edu.br/


 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA – FAM 

Credenciada MEC Portaria 297, D.O.U. 01.04.2014 

15 
____________________________________________________________________________________________________ 

PROJETO E  REGULAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – SAP DA FAM 
Rodovia Dr. João Miranda, nº 3072, Bairro Bosque CEP: 68.440-000 – Abaetetuba / PA Telefax: (0**91) 9939-2784 

Site: https://faculdadefam.edu.br/  

CAPÍTULO V 

DO SIGILO PROFISSIONAL 

Art. 15. Os atendimentos e atividades do SAP, quando executados por profissional 

da área da Psicologia, serão registrados em formulários específicos, de acordo 

com critério de sigilo profissional e as normas e resoluções do Conselho Federal de 

Psicologia-CFP (Código de Ética Profissional; Resolução CFP 07/2003; 01/2009). 

Art. 16. A guarda dos dados dos atendimentos individuais será de acesso exclusivo 

do profissional psicólogo, registrado no Conselho Regional de Psicologia, e serão 

arquivados em armários com chaves onde apenas o profissional terá acesso para 

consulta e registros dos casos acompanhados; 

Art. 17. Os outros profissionais da instituição não poderão ter acesso às 

informações confidenciais, salvo profissionais psicólogos que componham a equipe 

de trabalho, autorizados pelo coordenador do SAP, ou ainda, o usuário e/ou 

responsável pelos menores de idade, de acordo com a Resolução CFP 01/2009. 

Art. 18. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou 

profissionais da área clínica, serão adotados os procedimentos do Art.15, do 

Código de Ética Profissional/CFP. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 - O Serviço de Apoio Psicopedagógico atenderá os discentes, docentes e 

técnico-administrativos da FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA 

AMAZÔNIA - FAM obedecendo aos requisitos deste regulamento, com foco na 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Art. 20 - O sujeito do atendimento será informado das normas contidas neste 

regulamento e, no final dos atendimentos, será realizada uma avaliação dos 

serviços prestados. 

Art. 21 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral, 

em conjunto com a equipe multiprofissional que compõe o Serviço de Apoio 

Psicopedagógico e a Coordenação do Curso envolvido. 

https://faculdadefam.edu.br/


 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA – FAM 

Credenciada MEC Portaria 297, D.O.U. 01.04.2014 

16 
____________________________________________________________________________________________________ 

PROJETO E  REGULAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – SAP DA FAM 
Rodovia Dr. João Miranda, nº 3072, Bairro Bosque CEP: 68.440-000 – Abaetetuba / PA Telefax: (0**91) 9939-2784 

Site: https://faculdadefam.edu.br/  

Art. 22. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior órgão colegiado máximo da FACULDADE DE EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA DA AMAZONIA – FAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:______________________________________________________________________________ 

Curso:__________________________________Semestre:____________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_________________________________________________Idade:_____________ 

Sexo:_____________________________________Cor:_______________________________________ 

Pai:_________________________________________________________________________________ 

Escolaridade:______________________________________________________ Idade:_____________ 

Ocupação:___________________________________________________________________________ 

Mãe:________________________________________________________________________________ 

Escolaridade:______________________________________________________ Idade:_____________ 

Ocupação:___________________________________________________________________________ 

Mãe:________________________________________________________________________________ 

 

II. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

III – ANTECEDENTES 

1. Sente insônia? 

____________________________________________________________________________________ 

2. Toma medicamento controlado?  Qual? 

____________________________________________________________________________________ 

https://faculdadefam.edu.br/


 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA – FAM 

Credenciada MEC Portaria 297, D.O.U. 01.04.2014 

18 
____________________________________________________________________________________________________ 

PROJETO E  REGULAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – SAP DA FAM 
Rodovia Dr. João Miranda, nº 3072, Bairro Bosque CEP: 68.440-000 – Abaetetuba / PA Telefax: (0**91) 9939-2784 

Site: https://faculdadefam.edu.br/  

3. Sente dificuldades de Linguagem? 

____________________________________________________________________________________ 

4. Têm problemas de audição? 

____________________________________________________________________________________ 

5. Sente dificuldades de compreensão? 

____________________________________________________________________________________ 

6. Têm algum hábito diferente antes de dormir? 

____________________________________________________________________________________ 

7. Têm alguma parte do corpo que não gosta? 

____________________________________________________________________________________ 

8. Tem algum vício? 

____________________________________________________________________________________ 

9. Teve ou tem tiques? 

____________________________________________________________________________________ 

10. Teve dificuldade de assumir a sexualidade? 

____________________________________________________________________________________ 

11. Teve alguma doença grave quando criança?                      Qual? 

____________________________________________________________________________________ 

12. Qual a expectativa quanto a Faculdade e ao curso? 

____________________________________________________________________________________ 

13. Como se comporta na sala?  

____________________________________________________________________________________ 

14. Ao realizar uma tarefa com certo grau de dificuldade tenta evitá-la? Desviando a atenção para seus 

próprios pensamentos? 

____________________________________________________________________________________ 

15. Qual tipo de tarefa ou atividade que não gosta de realizar? 

____________________________________________________________________________________ 

16. Tem dificuldade de se relacionar com pessoas? 

____________________________________________________________________________________ 

17. Como é seu relacionamento com sua família? 

____________________________________________________________________________________ 

18. Tem dificuldade de relacionar com as pessoas do trabalho? 

____________________________________________________________________________________ 

19. Você se sente amado ou rejeitado por sua família? 

____________________________________________________________________________________ 

20. Como reage às brincadeiras de colegas ou família? 

____________________________________________________________________________________ 

21. Costuma ser indiferente quando alguém comete alguma grosseria com você? 

____________________________________________________________________________________ 
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22. Tem alguém na família que possui vícios? 

____________________________________________________________________________________ 

23. Tem alguém que é violento na família?  Quem? 

____________________________________________________________________________________ 

 

IV - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                          

 

 

Abaetetuba/PA_________, de ________________de ______________ 

 

 

 

_______________________________________________ 

Entrevistador 
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