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Eixo Temático: Permanência e Fidelização na Educação Superior  

 

Resumo: As experiências acadêmicas dos estudantes nos anos iniciais da Educação Superior 

são importantes para a permanência e sucesso no Ensino Superior. Estes jovens que concluem 

o ensino médio e ingressam, logo em seguida, em um curso de ensino de graduação, sofrem 

impactos que vão além da profissionalização, pois este ingresso é marcado por inúmeros 

desafios, tanto pela entrada no ensino superior, quanto pela transição entre a adolescência e a 

vida adulta. Dentre as situações vivenciadas nesse novo meio social, destacam-se: convívio 

com novas pessoas, metodologia e conteúdos diferenciados; estrutura da Instituição de Ensino 

Superior (IES) e responsabilidades pessoais e acadêmicas. Sendo assim, algumas IES buscam 

promover intervenções que visam o desenvolvimento do estudante universitário através de 

serviços de apoio e integração, auxiliando-os na inserção ao universo acadêmico. Trata-se de 

pesquisa qualitativa, exploratória, desenvolvida de 2016 a 2017, em uma instituição privada 

de Ensino Superior, localizada no interior do Estado de São Paulo. Tem como objetivo 

analisar as ações de apoio e permanência aos estudantes do curso de Medicina, realizadas pelo 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), bem como refletir acerca de seus limites e 

possibilidades. Metodologia: a pesquisa, em tela, utiliza a análise documental e de conteúdo 

como instrumento de coleta e tratamento de dados. Foram analisados questionários 

socioeconômico aplicados aos estudantes ingressantes (420) dos anos 20112 a 2017 e 

relatórios de atividades do referido Núcleo (Programa de Recepção e Integração de Ingressos, 

de orientação pedagógica e psicológica, Programa de Monitoria, Programa de Mentoring e 

Programa Alummini). Resultados: Durante a pesquisa verificou-se a que o NAPP vem 

oferecendo uma diversidade de atividades com um número expressivo de atendimentos. 

Considerações Finais: constatou-se que a maioria das ações desenvolvidas pelo NAPP se 

configura no auxílio ao estudante para o enfrentamento das situações de fragilidades e tem 

boa aceitação dos estudantes, verificadas pelos de atendimentos e demandas. Ressalta-se 

ainda que o NAPP tem sido um espaço importante de acolhimento e orientação ao estudante e 

que suas ações podem contribuir para a apoio e permanência do estudante na IES. Porém, 

apresenta limites no que se refere à articulação com o corpo docente, acompanhamento 

avaliação das ações propostas, bem como, a número de profissionais da equipe para atender a 

demanda. 

 

Palavras-chave: Ensino superior; Curso de Medicina; Aluno ingressante; Núcleo de Apoio 

ao Estudante.  

 

 

Introdução 

                                                             
1 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Membro do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Currículo – GEPEFOR. E-mail: rosimeiremendes@usp.br 

2 Doutora em Ciências da Psicologia – Universidade de São Paulo. Professora doutora, da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto, Departamento de Educação, Informação e Comunicação. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Currículo – GEPEFOR. E-

mail: noerivas@ffclrp.usp.br 

3 Mestre em Educação. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação. Docente do Curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. Unidade de Ribeirão 

Preto. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Currículo – GEPEFOR/CNPQ. E-mail: iturrieta.leal@gmail.com 

 



 

 

Verifica-se que as experiências durante o primeiro ano na universidade são muito 

importantes para a permanência no ensino superior e para o sucesso acadêmico dos estudantes 

(PASCARELLA; TERENZINI, 2005). Cunha e Carrilho (2005) argumentam que o ingresso 

dos estudantes no ensino superior é marcado por inúmeros desafios (estilos de aprendizagem, 

ensino superior, autonomia-liberdade) e transição entre a adolescência e a vida adulta. Outra 

questão a considerar, diz respeito, ao impacto que a universidade tem além da 

profissionalização, pois, entre as situações vivenciadas de apoio nesse novo meio social, 

destacam-se o convívio com novas pessoas, metodologia e conteúdos diferenciados, estrutura 

da instituição de ensino superior (IES), responsabilidades pessoais e acadêmicas. O acesso à 

universidade implica integrar-se socialmente com as pessoas desse novo contexto, 

participando de atividades sociais e desenvolvendo relações interpessoais. (ALMEIDA; 

SOARES, 2003DINIZ; ALMEIDA, 2006; PASCARELLA; TERENZINI, 2005). 

Considerando tais pressupostos e corroborando com Almeida (2007), Saavedra 

(2011), Soares et al., (2009) e Zago (2006) evidencia-se a necessidade que as instituições de 

educação superior devem ter e disponibilizar serviços de apoio e integração ao estudante 

ingressante, ou seja, recursos que o auxilie na sua aprendizagem e desenvolvimento, 

traduzidas no sucesso escolar, permanência e formação. O auxilio psicopedagógico de 

atendimento ao estudante tem se constituído como importante campo de atuação, estudos e 

pesquisas sobre o processo de aprendizagem e suas dimensões. O trabalho psicopedagógico se 

apresenta em duas modalidades de intervenção: a dimensão clínica, voltando-se para o 

atendimento individual sujeito x objeto de conhecimento e a dimensão institucional, 

focalizando a instituição, seja escola, hospital, empresa, indústria, enquanto espaço físico e 

psíquico da aprendizagem (BRIDI, 2008). 

No ensejo de contribuir para a integração e apoio de seus estudantes, a IES pesquisada 

criou em 2012 o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), que consiste numa ação 

multidisciplinar voltada ao atendimento e orientação dos estudantes no que tange à superação 

de dificuldades no processo de aprendizagem, no campo do relacionamento interpessoal e 

dificuldades cognitivas que afetam o desempenho acadêmico e o apoio didático-pedagógico 

aos docentes. Nesse sentido a IES considera a dimensão institucional como pressuposto do 

atendimento ao estudante. 

O NAPP é composto por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais da 

área da /psicopedagogia, da psicologia e da área da saúde (mentores e responsáveis por 

monitorias) que desenvolvem ações de apoio ao estudante por meio de demanda espontânea 

ou busca ativa. Este Núcleo segue as normativas da Comissão de Avaliação Institucional do  



 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  (INEP)  a partir das 

seguintes modalidades: a) Atendimento individual, com o fim de diagnóstico e orientação; b) 

Atendimento em grupos de apoio, objetivando contribuir com o desenvolvimento dos 

estudantes nos aspectos que incidam sobre o processo de aprendizagem, por meio de 

encontros e/ou oficinas; c) Encaminhamento, caso necessário, para acompanhamento com 

outros profissionais.  

 Nesse sentido, com o intuito de colaborar para o desenvolvimento de estudos na área, 

buscou-se analisar as atividades realizadas pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) 

desenvolvidas no período de 2012 a 2017 no que concerne às ações de apoio e permanência 

aos estudantes do curso de Medicina, de uma instituição privada de ensino superior, 

localizada no interior de São Paulo. Além disso reflete-se acerca dos limites e possibilidades 

institucionais e pedagógicos deste tipo de ação. 

 

O estudante ingressante no ensino superior:  experiências acadêmicas e 

enfrentamentos 

 

O tema a respeito da entrada do estudante no ensino superior pressupõe analisar o 

mundo universitário e seus componentes principais, a partir das análises de Zabalza (2007). 

Para o autor, as instituições de ensino superior são complexas no âmbito social, cultural e 

profissional e se situam na confluência de vários componentes, conforme explicitados, a 

seguir: Componente 1: a universidade como contexto institucional, legislação e 

financiamento. (No caso brasileiro, educação superior é composta por vários tipos de 

instituições- universidades, centros universitários e faculdades. Deste modo, neste texto, o 

espaço investigativo diz respeito a uma faculdade isolada, privada, localizada no interior de 

São Paulo, que oferece apenas um Curso de Graduação, ou seja, o Curso de Medicina). 

Componente 2: materiais de currículo – ciência e tecnologia, como componente cultural e 

técnico. Constitui a substância formativa do trabalho universitário, na medida em que aborda 

a ciência, tecnologia e cultura em geral. Componente 3: professores – mundo profissional. 

Este componente é formado pelos professores ou staff das universidades e pelos grupos ou 

associações profissionais dos diversos campos científicos. É importante salientar que os 

professores têm cultura acadêmica própria e as associações profissionais contribuem para a 

legitimação dos conhecimentos e habilidades exigidos para a profissão. Componente 4: 

estudantes-mundo/mercado de trabalho.  Os estudantes universitários têm características 

sociais particulares, forte background escolar, e são considerados jovens-adultos. Por outro 

lado, o mundo de trabalho constitui o marco de influência externa, com seus indicadores, 



 

consubstanciados pela imagem social da profissão, nível de salários, condições de acesso ao 

emprego e necessidades da profissão. De tal, o ensino universitário, além desses componentes 

agrega o campo da pesquisa e o da gestão institucional.  

Assim, o ingresso no ensino superior caracteriza-se por significativas mudanças na 

vida dos jovens. Tais mudanças, nesse período de transição, relacionam-se com situações 

peculiares como alterações nas redes de amizade, exigências sociais de maior autonomia, 

cotidiano acadêmico diferente do ensino médio, construção de novos vínculos e 

relacionamento pessoal, enfrentamento de moradia, pois nesta fase muitos jovens deixam de 

residir com seus pais, seja para estudar em outros lugares, longe de seus domicílios, seja para 

construir sua identidade pessoal e profissional.   

Os componentes explicitados permitem inferir que o “ensino universitário é uma 

realidade cujo conhecimento exige ampliar o marco de análise para considerar aqueles fatores 

que mais substancialmente condicionam seu desenvolvimento e a formação (...)”. (p.12). Por 

se tratar de um Curso de Medicina, a análise considera o status da profissão, a trajetória 

pessoal e acadêmica dos estudantes e o deslumbramento da profissão “médico”. Para estes 

estudantes, em sua maioria, não há tensão na escolha da profissão, por se tratar de profissão 

de prestígio, tendo em vista que provêm de camadas privilegiadas, com diferenciado capital 

econômico, cultural, social, político e simbólico. (BOURDIEU, 2005; EZCURRA, 2007; 

TRINDADE et al., 2009). 

A entrada no Curso de Medicina, para além das questões acima mencionadas, traz para 

o estudante ingressante outro conjunto de problemas, assinalado por Trindade et al., (2009); 

TEIXEIRA et al., 2008), os quais analisaram as percepções, motivações, expectativas, apoio 

psicopedagógico e sentimentos vivenciados por 90 alunos iniciantes do curso de Medicina, 

matriculados nos anos 2000 e 2006, em uma Universidade Federal brasileira. Os respondentes 

relatam como motivações: humanismo, afinidade, status social, imagem cultural, utilidade, 

transcendência, ter conhecimento e independência financeira. Quanto às expectativas 

enquanto momento vivencial, assinalam: idealismo/altruísmo, relação pessoal e interpessoal, 

atingir objetivos, insegurança, competitividade e ensino de qualidade. Esperam encontrar na 

universidade relação professor-aluno, liberdade de expressão, integração ensino e realidade, 

didática e metodologia de ensino adequadas, compromisso do corpo docente, infraestrutura, 

entre outras. As autoras concluem que “os respondentes identificaram algumas limitações da 

abordagem pedagógica e dificuldades na relação professor-aluno” (p.167), evidenciando 

pontos críticos relacionados ao processo de ensino e atuação de docentes seque não possuem 

experiência pedagógica para atuar com jovens ingressantes no Ensino Superior, 

principalmente no campo da medicina. 



 

Em função da dinâmica pedagógica, conteúdo curricular, tempo de graduação, relação 

aluno-professor e aluno-paciente o Curso de Medicina expõe, continuamente, o estudante a 

situações estressantes, que afetam sua qualidade de vida. Porém, ao adentrar na universidade 

o estudante não traz essa percepção, tendo em vista que o sonho de ser médico é o que o 

motiva para o ensino superior, bem como desejo de realização pessoal e reconhecimento. No 

decorrer de sua formação profissional, novos contextos e valores são associados, inclusive 

aqueles relacionados à formação médica, tais como dor, sofrimento, morte, intimidade 

emocional e corporal, frustrações, insegurança, dúvidas e medos, mas também pela excessiva 

carga horária, por incertezas e limitações que levam o estudante a ter medo de errar e causar 

danos ao paciente. Trindade et al., (2009) afirmam que “ter contato com o paciente é a grande 

expectativa do estudante desde o começo do curso” (p.169). 

 Quando o estudante inicia o internato/estágio curricular, no quinto ano, espera que o 

professor o oriente a enfrentar situações advindas desse aprendizado. Nesse contexto, a 

expectativa do estudante é frustrada por atitudes inadequadas de alguns docentes ao 

conduzirem o processo de ensino-aprendizagem.  

Costa e Pereira (2005) afirmam que a patogênese desse tipo de agressão é denominada 

“trauma acumulativo”, resultado de pequenas violências cotidianas que podem afetar os 

relacionamentos pessoal e interpessoal, bem como influenciar nos vários níveis de 

aprendizagem até distúrbios psicossomáticos. A experiência com esse tipo de comportamento 

pode levar o estudante a se isolar e a se sentir solitário. Assim, as estratégias de enfrentamento 

consistem em esforços individuais para poder lidar com situações da vida, sejam elas 

mudanças ou circunstâncias estressoras internas ou externas. Por outro lado a IES deve estar 

atenta a este tipo de situação e mobilizar seus recursos para tal enfrentamento. 

Seidl et al., (2001) se referem também a outro tipo de estratégia de enfrentamento – 

religiosa e espiritual. Trata-se de importante recurso para pessoas que se encontram em 

situações difíceis e de grande impacto em sua vida. Sabe-se que qualquer indivíduo pode 

desenvolver formas pessoais de lidar com eventos percebidos como estressores, e que essas 

formas podem gerar atitudes e comportamentos inadequados, contribuindo como fatores 

preditivos de estresse. Estas situações corroboram na reflexão acerca do estudante do curso de 

medicina, tendo em vista que precisam desenvolver uma série de competências e habilidades 

para exercer a prática da medicina, lidar com a própria imaturidade e as circunstâncias 

inerentes ao currículo e ao projeto pedagógico de curso (PPC).  

Deste modo, analisar as ações do NAPP, no período de 2012 a 2017, permite que se 

tenha a dimensão das dificuldades que os estudantes de medicina enfrentam em seu curso de 



 

graduação, bem como dimensionam para a IES os limites e possibilidades do referido Núcleo 

em direção a sua qualificação e objetivos. 

 

Metodologia 

 

Foram analisados nesta pesquisa de abordagem qualitativa, questionários 

socioeconômico aplicados aos estudantes ingressantes da Instituição investigada, referente ao 

período de 2012 a 2017 e relatórios de atividades do referido Núcleo (Programa de Recepção 

e Integração de Ingressos, de orientação pedagógica e psicológica, Programa de Monitoria, 

Programa de Mentoring e Programa Alummini). Utilizou-se a Análise Documental 

(CELLARD, 2008) e a Análise de Conteúdo/ Temática (BARDIN, 2016). A Instituição 

possui 420 estudantes de Medicina, no qual 37% são do gênero masculino e 63% do gênero 

feminino. Este dado revela mudanças substanciais da procura do curso de medicina, tendo em 

vista o elevado percentual do gênero feminino. A mudança de perfil pode estar relacionada a 

um espectro de fatores consubstanciados nas políticas públicas no âmbito da saúde, 

principalmente o contexto do Sistema único de Saúde (SUS), a mercantilização, via planos de 

saúde, as diretrizes curriculares nacionais da área que apontam para o atendimento à atenção 

primária e a proletarização na área da saúde, mesmo considerando os cursos de medicina. 

Quanto à escolaridade dos pais: constata-se que a média do nível de escolaridade (superior) 

dos pais é de 63% e 71%, referente ao nível de escolaridade das mães. No quesito ocupação 

profissional destacam-se as seguintes profissões dos pais: medicina, engenharia, produtor 

rural. As profissões das mães são, majoritariamente, no âmbito das profissões liberais, 

funcionárias públicas e professoras. Tais dados corrobora com pesquisas já efetuadas, pois há 

correlação de renda e ocupação profissional com a escolaridade (SOARES et al., 2009). 

 

 

 As ações de apoio e permanência aos estudantes do curso de Medicina, 

realizadas pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP): o que os dados demonstram? 

 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) na Instituição desenvolve atividades que 

visam contribuir para a apoio, permanência e progresso do estudante, tais como: Programa de 

Recepção e Integração de Ingressos, Atendimentos de orientação pedagógica e psicológica, 

Programa de Monitoria, Programa de Mentoring e Programa Alummini.  

 

a) Programa de Recepção e Integração de Ingressos (PRINT) 



 

 

O PRINT se constitui como programa de recepção, acolhida e transmissão de 

informações aos estudantes ingressos, tendo como finalidade o acolhimento e ambientação 

desses ingressantes na instituição. É realizado por meio de programação especial 

desenvolvida em conjunto com vários outros setores da IES (administrativo, coordenação de 

curso, corpo docente e estudantes).   

As atividades desenvolvidas na recepção aos calouros são as seguintes: coffee-break 

de recepção, mensagem de acolhida e boas-vindas, apresentação do curso (matriz curricular), 

apresentação de docentes e funcionários da IES, almoço oferecido aos alunos ingressos e seus 

convidados, tour pela cidade de Barretos, apresentação do centro acadêmico, atlética e ligas 

acadêmicas, apadrinhamento dos estudantes veteranos com os alunos calouros e apresentação 

de atividade artística. Por se tratar de uma ação de acolhimento, os ingressantes têm avaliado 

muito bem tais atividades. Porém, devem ser aperfeiçoadas, principalmente no que se refere à 

profissão. Há equívocos, visões românticas e alienação sobre o campo da medicina e discutir 

a realidade da profissão torna-se necessária e urgente. 

 

b) Atendimentos Psicopedagógicos (AP) 

 

Os atendimentos psicopedagógicos objetivam o acolhimento, orientação e assistência 

didático-pedagógica, bem como a promoção do aconselhamento psicológico para os 

estudantes que estão enfrentando alguma dificuldade ou crise atual de comportamento. As 

demandas atendidas são levadas ao conhecimento da coordenação do curso, servindo como 

instrumento para o acompanhamento das principais necessidades dos estudantes.   

O agendamento dos AP pode ser feito pelo estudante pessoalmente, via e-mail ou pela 

área do aluno (site instituição). Tais atendimentos podem ser realizados por meio de 

encaminhamento ou de busca espontânea, conservando o sigilo das informações coletadas, no 

qual o NAAP atende pela assistência individual e/ou coletiva. Em alguns casos, o estudante é 

orientado pelos profissionais do NAPP a fazer psicoterapia. No período analisado, observa-se 

demanda significativa para o atendimento pedagógico, seguido do atendimento psicológico. 

O fato de ser um curso de Medicina com currículo considerado inovador, pois além de 

estar em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina (2014), apresenta 

design curricular que rompe com as disciplinas, bem como é oferecido por meio de 

metodologias ativas e participação efetiva do estudante. No atendimento pedagógico, as 

questões versam sobre a organização e rotina do estudante para o cumprimento das atividades 

acadêmicas, organização da agenda, metodologias ativas, critérios de avaliação e 



 

funcionamento da Instituição. No que diz respeito ao atendimento psicológico, as questões 

abordam temáticas e situações muito próximas a estudos realizados por Bellodi (2007). 

Millan et al., (1999), Moreira et al., (2006) e Tavares (2005). Seus estudos mostram que a 

trajetória do estudante de Medicina é sempre algo difícil porque, além das crises existenciais, 

a forma como alguns professores lidam com o currículo/disciplinas/atividades/conhecimento, 

pode ocasionar o aparecimento de vários sintomas psicossomáticos. A existência de apoio 

psicopedagógico ao estudante ao longo do curso, com função de suporte emocional e 

possibilidade de autoconhecimento e pedagógico pode auxiliá-lo em sua trajetória acadêmica.  

Trindade e Vieira (2009) identificam crises que o estudante tem durante o período do 

curso. Para as autoras os períodos críticos situam-se no primeiro, terceiro quinto e sexto ano. 

No primeiro e terceiro (ciclo básico/clínico), quando percebe a existência da morte por meio 

das aulas de anatomia; no quinto e sexto (internato), ao iniciar o contato com o paciente e 

quando se percebe finalizando o curso e vislumbrando o futuro. Além disso, as autoras 

afirmam que os estudantes passam por diversos momentos de angústia, principalmente os que 

dizem respeito à relação professor-aluno, independentemente do tempo vivenciado junto ao 

docente em sala de aula, profundamente marcado por atitudes contraditórias, mobilizando 

sentimentos paradoxais de ansiedade e medo do desconhecido. Em sua maioria, os estudantes 

vivenciam tensões inerentes ao curso, não só pelo vasto conteúdo que apresenta, como 

também pelo longo tempo exigido na formação, configurando-se como curso capaz de gerar 

ansiedade e frustações.   

A adaptação ao ensino superior é multifatorial, pois abrange a escolha ocupacional, 

variáveis como o apego aos pais, relação pessoal e interpessoal, aceitação de 

responsabilidade, autonomia acadêmica (diferente da educação básica, no qual o estudante é 

dirigido a todo momento), construção de novos vínculos, processo de ensino-aprendizagem, 

metodologias ativas, novos tempos e espaços. Acrescente-se ao estudante do Curso de 

Medicina suas relações com o paciente, a resolução dos problemas e casos clínicos, o 

sofrimento do paciente, a dor, a morte, enfim, tais fatores são estressantes que podem 

ocasionar sintomas psicossomáticos e disfunções de comportamento. (MATOS, 2000; 

TRINDADE; VIEIRA, 2013). Mas, ao mesmo tempo que lida com estas adversidades, o 

Curso de Medicina carrega em sua essência a humanização, o idealismo/altruísmo e profissão 

socialmente reconhecida. 

 

c) Programa de Nivelamento (PN) 

 



 

O Programa de Nivelamento visa possibilitar ao estudante adoção de métodos 

pedagógicos que permitam sua reorientação no processo ensino-aprendizagem e resgate de 

conteúdos do Ensino Médio, essenciais ao início do aprendizado acadêmico. Por orientação 

do atendimento psicopedagógico, da coordenação do curso de docentes, podem ser atendidos 

estudantes matriculados em qualquer período do curso. Sua participação nas atividades do PN 

é voluntária. Neste período foram oferecidos, por intermédio do NAPP, significativo número 

de atividades relacionadas aos conteúdos essenciais das áreas de matemática, biologia, 

química e física. Tais conteúdos são demandados para compreensão de conceitos básicos na 

área da medicina. 

 

d) Programa de Apoio às Necessidades Educacionais Especiais (PANEE) 

 

O PANEE é um conjunto de atividades que visa propiciar um ambiente educacional à 

comunidade acadêmica que possua Necessidades Educacionais Especiais (pessoas cegas, com 

resíduos visuais e ou auditivos, surdos, deficiência física, múltipla, transtornos globais do 

desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação). Tais ações têm por objetivo 

assegurar a plena inclusão educacional. O NAPP trabalha preventivamente, capacitando os 

docentes e funcionários administrativos com palestras voltadas à Inclusão, Transtorno do 

Espectro Autista e LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Além disso, a FACISB conta com 

acervo de material de apoio às necessidades especiais da pessoa com deficiência visual/cega e 

estrutura acessível (elevadores, rampas de acesso, piso tátil, placas com informações em braile 

etc.). 

 

e) Programa de Monitoria (PM) 

 

O Programa de Monitoria corresponde ao conjunto de atividades de apoio acadêmico 

realizadas por estudantes regularmente matriculados na IES, sob a orientação de professores. 

A Monitoria é exercida em ambientes acadêmicos da IES e compreendem as seguintes 

atividades: a) Coleta de dados e informações que possam contribuir para a preparação das 

aulas e de outras atividades vinculadas às atividades monitoradas; b) Auxílio ao professor na 

preparação do material didático e paradidático; c) Colaboração com o professor nas aulas para 

o desenvolvimento de  seminários, trabalhos práticos e de laboratórios; d) Auxílio ao 

professor nas pesquisas vinculadas às atividades monitoradas. 

 No período de 2015 a 2017 foram oferecidos pela PM 34 projetos, cujas versaram 

sobre conteúdos relacionados aos módulos curriculares horizontais do ciclo básico-clínico, 



 

oferecidos nos primeiros anos do Curso de Medicina ( Anatomia Humana em Sistemas 

Orgânicos e Funcionais I e III; Histologia; Moléculas e Células; Organização Molecular e 

Celular nos Sistemas Orgânicos;  Semiologia Neurológica – Bases para Neurologia Clínica; 

Imunopatologia; saúde da mulher; saúde da criança);  módulos verticais como Studium 

Generale, Habilidades Médicas/Semiologia. Observa-se que as monitorias privilegiam os 

módulos curriculares horizontais do ciclo básico-clínico, mas também tratam de temáticas 

relacionadas à saúde da mulher e da criança e formação de cunho humanista. 

 

f) Programa de Mentoria Acadêmica (Mentoring) 

 

O Programa de Mentoria Acadêmica consiste em uma estratégia institucional para 

oferecer suporte pessoal e estimular o desenvolvimento acadêmico-profissional do estudante 

de medicina, ao longo dos seis anos de graduação. É uma atividade de caráter voluntário, 

destinado a todos os estudantes matriculados na IES.  

 

Considerações Finais 

 

O NAPP em sua trajetória tem desenvolvido ações de cunho institucional e 

preventivas no sentido de corroborar apoio ao estudante no que se refere ao Programa de 

Recepção e Integração de Ingressos (PRINT), Atendimentos Psicopedagógicos, Programa de 

Nivelamento, Programa de Apoio às Necessidades Educacionais Especiais (PANEE), 

Programa de Monitoria e Programa de Mentoria - Mentoring. Tais ações visam atuar também 

de forma preventiva.  

A dinâmica curricular e pedagógica do curso de medicina apresenta características 

próprias, que induzem o estudante a vivenciar situações consideradas geradoras e/ou 

mantenedoras de estresse. Relações interpessoais, inexperiência, vivência com o paciente, 

contato com enfermidades são alguns elementos que promovem maior vulnerabilidade, 

deixando os estudantes suscetíveis a comportamentos adaptativos, enquanto estratégias de 

enfrentamento.  

Parte da efetividade do NAAP está relacionada às ações desenvolvidas no que tange 

ao apoio e permanência do estudante na instituição. As questões relacionadas às   

desistência/transferência não demandam ações de volume pelo NAAP, tendo em vista, que 

elas são principalmente decorrente das políticas educacionais, tais como: FIES (Fundo 

Financiamento Estudantil) e SISU (Sistema de Seleção Unificada). Para se ter uma ideia, 



 

desde a implantação do curso em 2012, a instituição teve nove transferência e duas 

desistências.  

No entanto, ao analisar as ações do NAPP no que diz respeito ao apoio e permanência 

do estudante no Curso de Medicina ressalta-se que há necessidade de maior interlocução entre 

o Núcleo e os professores da Instituição, no sentido de fazer um trabalho articulado, 

principalmente pelo expressivo número de atendimentos de cunho pedagógico, tendo em vista 

a decorrência pelos mesmo fatos ou situações. Nesse sentido, há que se investigar se a 

recorrência diz respeito ao mesmo motivo ou está relacionada a um fato novo. O NAAP 

precisa ser ampliado na sua estrutura física e humana, considerando a diversidade e demanda 

por atendimentos pedagógicos e psicológicos, bem como o trabalho articulado aos docentes 

do referido curso 
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