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1. Apresentação  

O CAE - Centro de Apoio ao Estudante é um espaço de acolhida, escuta e 

encaminhamento, onde o aluno pode partilhar suas necessidades e inquietações 

acadêmicas e pessoais relacionadas à IES, seguro de estar em um lugar ético e sigiloso. 

Está previsto pela FVP desde a gênese do seu Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI com o intuito de oferecer ao aluno a disponibilidade do acolhimento e sua promoção 

humana antes, durante e após sua passagem pela vida acadêmica, abrindo espaço para 

um contato com os mesmos.  

2. Objetivo 

O Centro de Apoio ao Estudante (CAE) tem como objetivo, unificar o atendimento ao 

discente da FVP. O CAE está estruturado dentro da política de orientação acadêmica, 

que proporciona aos alunos da IES acompanhamento durante o curso, visando maior 

aproveitamento acadêmico e melhor formação profissional, assim como ampliação da 

sua compreensão sobre as diversas instâncias do ensino superior. O compromisso do 

CAE é oferecer, sistematicamente, pleno atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico aos discentes, nivelamento, além de diagnosticar e indicar soluções 

apropriadas para os alunos de todos os segmentos do corpo docente, promovendo sua 

integração à comunidade educativa e o eventual encaminhamento de situações que 

demandam intervenção de especialistas. 

3. Equipe  

*O Diretor Acadêmico, responsável pela concepção, planejamento e supervisão das 

políticas de atendimento;  

*O Coordenador do CAE, é responsável pela concepção, planejamento e implementação 

dos programas ligados ao CAE. 

*Os Coordenadores de Curso, responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das 

atividades no âmbito de seus cursos.  



 

 

*O pessoal técnico-administrativo responsável pela operacionalização das atividades de 

atendimento ao docente e ao discente.  

* A Psicóloga ou Psicopedagoga da IES será a responsável maior pelo órgão.  

  

4. Serviços  

- Oferece acolhimento especial aos novos alunos, viabilizando a sua integração ao meio 

acadêmico. 

- Identifica e minimiza os problemas de ordem psicopedagógica que interfiram na 

aprendizagem. 

- Acompanhamento do aluno no que diz respeito: à evolução acadêmica (desempenho, 

motivações, entre outros) 

- Atendimento individualizado de alunos que apresentam alguma dificuldade em seguir 

seu ciclo acadêmico com regularidade. Neste caso o discente pode procurar o CAE por 

conta própria ou ser orientado por seus professores a tomar tal atitude. 

- Acompanhamento das condições de permanência na IES, ou seja, auxiliar o aluno a 

encontrar alternativas para os problemas de ordem financeira e outros que impossibilitam 

a permanência no curso, reduzindo os casos de evasão. 

- Acompanhamento dos casos de evasão, motivos que a originaram, possibilidades de 

retorno etc. 

 - Encaminhamento para estágio. 

OBS: A cargo do responsável, guardar as informações de forma sigilosa, visando garantir 

a privacidade do aluno. 

 

 



 

 

5. Horário de Funcionamento 

O CAE funcionará de acordo com os turnos de funcionamento dos cursos da IES. 

6. Resultados Esperados 

A atuação do CAE depende, diretamente, da atuação dos professores, que deverão 

apresentar as demandas vivenciadas em sala de aula, tão logo identifiquem alunos que 

possuam qualquer grau de dificuldade de aprendizagem.  

É dever do professor, durante o exercício da prática pedagógica, procurar apoio junto ao 

CAE, seja no sentido de buscar orientação para atuar junto ao aluno com dificuldade de 

aprendizagem, seja no sentido de encaminhar este aluno ao CAE para que seja iniciado 

um trabalho de diagnóstico dos problemas de aprendizagem apresentados, bem como 

suas possíveis causas e, consequentemente, estabelecer as atividades e 

encaminhamentos com vistas a sanar tais problemas e atingir os objetivos propostos 

pelo órgão. 

Assim, com a implantação e funcionamento do órgão, a IES enseja prestar um serviço 

diferenciado ao estudante, bem como melhorar as perspectivas de inclusão e retenção 

no Ensino Superior.  


