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Resumo  
 

Muitos professores concebem sua identidade unicamente atuando nas disciplinas de sua 

formação ao longo de sua trajetória acadêmica. Incorporam à sua prática docente 

investigações, exercícios profissionais, ou mesmo, coordenam projetos que dizem respeito à 

progressão laboral em suas áreas de atuação e concentração. Contudo, a elaboração de 

projetos pedagógicos nas instituições de educação superior também proporciona diferentes 

enfrentamentos e oportunidades para que o docente e suas práticas diversas possam caminhar 

ao encontro da organização acadêmico-pedagógica, dos compromissos e das 

responsabilidades sociais pelos quais perpassam o ensino na graduação. Destarte, professores 

de diversas áreas se uniram em uma das Faculdades de Tecnologia do Estado Paulo (Fatec) 

para que, juntos, pudessem conduzir projetos e práticas que além de colaborarem com o 

desenvolvimento profissional, também possibilitassem ações diretas e relativas ao insucesso 

escolar, o qual pode ocorrer mediante causas complexas e multifacetadas, dentre elas, a 

ansiedade, o desenvolvimento pessoal e social e as questões de ordem afetivas dos discentes. 

Dentre os vários projetos que atualmente se encontram em funcionamento na Fatec Ourinhos, 

o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), criado no final do ano de 2017, conta atualmente 

com a colaboração de professoras das áreas de Matemática, Pedagogia e Psicologia e tem 

como objetivo identificar, prevenir e tratar problemas das diversas naturezas 

psicopedagógicas. De outro modo, o NAP tem como finalidade oferecer recursos que 

auxiliem o aluno no desempenho de sua atividade educativa, na compreensão das relações 

intersubjetivas entre aluno -professor - disciplina - mundo do trabalho - em situação escolar 

resultante de um complexo conjunto de influências psicológicas, sociais, formais e informais. 

Os participantes do NAP são os alunos da Fatec Ourinhos que sentem a necessidade de ajuda 

em diferentes problemas inerentes ao seu cotidiano e que podem atrapalhar no ambiente 

educacional frequentado. Os agendamentos são realizados por contato direto com os 

professores colaboradores, e-mails ou por um número específico do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (Whatsapp). O Núcleo já atendeu a vários alunos e foi possível identificar 

seus problemas e necessidades. Dentre os resultados tem-se o encaminhamento a profissionais 

da área da saúde, atendimento e orientações aos familiares dos discentes e ajuda na promoção 

do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e a diminuição do número de 

evasões escolares. As diversas experiências dos professores participantes do projeto têm 

colaborado com a amplitude do olhar que é dado às dificuldades dos alunos que procuram o 

NAP.  
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Introdução 

A evasão estudantil no ensino superior é um problema nacional que afeta o resultado 

dos sistemas educacionais. As perdas de estudantes que iniciam, mas não terminam seus 

cursos são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No setor público, são recursos 

públicos investidos sem o devido retorno. No setor privado, é uma importante perda de 

receitas. Em ambos os casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de professores, 

funcionários, equipamentos, de espaço físico e de possibilidades de inserção dos alunos 

numa sociedade mais justa e igualitária. 

Indo ao encontro de tais questões, a intenção deste trabalho é a de apresentar algumas 

considerações a respeito de um projeto implantado na Faculdade de Tecnologia do Estado de 

São Paulo, mais precisamente, na Fatec Ourinhos, interior do Estado e que tem como um de 

seus objetivos, colaborar com a diminuição das taxas de evasão e de desistências de seus 

alunos nos cursos da Instituição.  

Junto com a criação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Fatec Ourinhos surgiram 

desafios constantes pelos quais perpassam questões acerca da evasão escolar, como os de 

orientação quanto ao aprendizado dos conteúdos abordados no curso, informações diversas 

relacionadas às suas carreiras acadêmicas e profissionais, a detecção de problemas no âmbito 

educacional proporcionando acompanhamentos que possibilitem resultados diretos na 

melhoria e desenvolvimento dos cursos, o estabelecimento de convênios, parcerias e 

encaminhamentos que possam trazer informações e benefícios aos alunos da faculdade.  

Entretanto, as ações disparadas pelo NAP também possibilitaram o envolvimento 

estudantil em vertentes que englobam desde aspectos pedagógicos, construção de 

conhecimentos e socialização de saberes. O desenvolvimento de um aplicativo móvel para 

gerenciar os atendimentos e acompanhamentos dos alunos atendidos pelo NAP, da Fatec 

Ourinhos, de modo a colaborar com o problema da evasão dos discentes da instituição pode 

contribuir com envolvimentos que perpassam por diversos tipos de aprendizagens e 

construções sociais.  

 

1. A evasão no ensino superior: causas diversas  

Nota-se que a educação é um processo permanente de construção de elos entre o 

mundo da escola e a sociedade que a permeia, incluindo transformações pessoais e sociais 

que apontam que a concepção do ensino deve repensar seus caminhos e favorecer os sujeitos 



 

envolvidos nos processos institucionais escolares.  O aluno deve se tornar sujeito do mundo 

da educação e de sua própria formação, frente à diferenciação e riqueza dos espaços de 

conhecimento no qual deverá participar e, a faculdade, o curso superior, é um desses espaços 

em que o aluno constrói sua visão de mundo. Logo, “o grande desafio da educação é o de 

mobilizar suas forças para reconstruir uma convergência entre o potencial tecnológico e os 

interesses humanos” (DOWBOR, 2001, p. 80), por meio do seu articulador, o professor, que 

assume várias funções nesses espaços. 

A escola pode estimular o desenvolvimento dos alunos por meio de ações que 

favoreçam iniciativas próprias, construindo um ideal, produzindo características de 

autodomínio, responsabilidades e autonomias. Na missão da escola pode-se estabelecer um 

justo equilíbrio entre as exigências sociais e o direito do aluno (MASDEVALL et all, 2003), 

de modo a colaborar com participação dos profissionais que pretende formar no processo de 

transformação da sociedade pois, a condição humana deveria ser objeto essencial de toda 

escola e de todo processo de aprendizagem (MORIN, 2002). 

Entretanto, a escola se desenvolve por meio de várias circunstâncias paradoxais e, 

dentre elas, o sucesso e o fracasso. Pensar o sucesso e o fracasso escolar é pensar numa 

sociedade que retrata semelhanças e diferenças. As adversidades passam a fazer parte da 

escola que aponta que os que fracassam são os diferentes, os que distanciam de um 

paradigma (DOTTI, 2002), caminhando de encontro com a possibilidade de se ter um lugar 

onde se provoca uma reconstrução, uma apropriação teórica que é a herança da humanidade. 

Compreender o aluno e sua aprendizagem com sucessos e fracassos demanda 

necessariamente reflexões sobre a caracterização desse sujeito, visto que a vida do 

adolescente/adulto é uma fase extremamente importante e deve-se levar em conta seus 

valores, sua experiência de vida, seus problemas e necessidades, principalmente nas 

situações de aprendizagem. 

O próprio processo de aprendizagem pode oferecer capacidade de gerar novas atitudes 

e a escola pode ser um instrumento desse potencial, envolvendo esse aluno, contribuindo 

para sua formação integral e minimizando as dificuldades que estejam comprometendo ou 

impedindo seu desenvolvimento escolar e pessoal, levando-o a desistir do curso superior. 

Para Rosa (1977), a evasão no ensino superior é pior, pois durante mais de uma 

década de estudos o aluno não tem uma habilitação definida. Para combater a evasão é 

necessário que a escola seja parceira do aluno. Se o aluno encontra uma escola voltada para 

formar profissionais qualificados, certamente permanecerá até o final para deter o 

conhecimento que lhe é oferecido (SILVA, 2005).  



 

Há também de se levar em conta que o problema da evasão pode ser causado na 

própria família ou no fato do aluno não saber escolher a profissão que quer seguir. Muitas 

vezes transmite-se ao jovem uma visão negativa do mercado de trabalho e da profissão. Uma 

escolha profissional adequada leva em conta pelo menos três elementos: quem é o jovem, o 

que é o mercado e o que é a vida universitária (MORAES & THEÓPHILO, 2008).  

De acordo com Augustin (2005), a questão que se coloca é como criar mecanismos 

internos de manutenção do aluno no ensino superior, de maneira que esse aluno desenvolva 

competências básicas ao exercício da cidadania e tenha êxito em sua vida acadêmica.   

Não há uma fórmula pronta para enfrentar o problema da evasão (WAJSKOP, 2008). 

Uma recomendação para se deixar de ter evasão pode estar pautada na prevenção. Segundo 

Silva (2005), o desenvolvimento de um programa preventivo que busque a satisfação e 

permanência dos alunos nas instituições escolares deve ser considerado sempre que possível 

para que se possa enfrentar o problema. 

  Muitos alunos têm que dividir seu tempo entre a faculdade e o trabalho, e são 

vencidos pelo cansaço, optando pelo dinheiro necessário à sobrevivência. Outros são 

afetados com o problema da moradia, tendo que arcar com o alto preço dos aluguéis ou das 

passagens, sem falar no tempo despendido por aqueles que moram longe da escola, levando 

à evasão universitária e ao baixo rendimento dos alunos (KAFURI & RAMON, 1985) 

Outro fator a ser considerado, pelos autores acima, e que pode contribuir para a 

evasão, é o processo educacional. O aluno está acostumado a um processo bem diferente do 

adotado no curso superior. O aprendizado adquirido anteriormente consiste em 

memorização, o que não contribui para a formação de um espírito investigador. Na 

universidade, o aluno tem que pesquisar para criar seus próprios textos em vez de copiá-los. 

Assim, o aluno sofre um impacto na forma como as disciplinas são ministradas, podendo 

perder o interesse pelo curso. 

Existe uma preocupação no sentido de diminuir ou, até mesmo, extinguir a evasão. 

Segundo Spinosa (2003), existem políticas voltadas para a permanência dos estudantes nos 

cursos superiores, como o fortalecimento de medidas que privilegiam o apoio financeiro e 

psicológico aos alunos carentes ou a modernização de métodos e de currículos. Se é um 

curso que normalmente é ministrado à noite e a maioria dos estudantes trabalha durante o 

dia, não tendo tempo para estudar, muitos alunos se sentem exaustos durante as aulas e 

acabam desistindo do curso (HARNIK, 2005).  

No entanto, são raríssimas as Instituições de Ensino Superior brasileiras que possuem 

um programa institucional profissionalizado de combate à evasão, com planejamento de 



 

ações, acompanhamento de resultados e coleta de experiências bem-sucedidas (CADERNOS 

DE PESQUISA, 2007). 

No Brasil, as pesquisas ao entorno de tais questões se tornaram mais frequentes a 

partir de 1995, quando foi constituída a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, por 

meio de Portaria SESu/MEC, com o objetivo de desenvolver um estudo, sobre o 

desempenho das Instituições Federais de Ensino Superior. Analisando o grande problema 

que as escolas e principalmente as instituições de ensino superior vêm enfrentando com 

relação ao índice elevado de evasão escolar, percebe-se que tal situação ocorre ao longo do 

curso, mas que é mais acentuada no primeiro ano (VELOSO, 2010). 

Em nosso país os motivos comentados não são os únicos responsáveis pelo processo 

de evasão escolar, existem vários outros fatores que contribuem com a não permanência do 

indivíduo em sala de aula, em que todas as escolas, tanto públicas como privadas, ao 

passarem por esse impacto, constatam o aumento, como consequência, do percentual de 

alunos evadidos. Sobre este fato, Tigrinho (2008) afirma que a evasão escolar no ensino 

superior brasileiro é um fenômeno grave que acontece tanto nas instituições públicas quanto 

nas privadas e precisa de medidas eficazes para seu combate.  

Percebe-se que a realidade da evasão escolar é um problema que deve ser encarado 

pela sociedade, pelos governos, como uma situação que deve merecer muita atenção. Os 

fatores e elementos associados à evasão escolar confirmam a necessidade de mais pesquisas 

e ações que atuem de forma direta e orientada nas suas causas e consequências.  

 

2. A Faculdade de Tecnologia de Ourinhos 

A Fatec Ourinhos é uma instituição pública de ensino criada em 1991, como extensão 

do campus da Fatec São Paulo, localizada na cidade de São Paulo/SP.  A UNESP, por meio 

da Resolução UNESP n
o
65, de 14 de outubro de 1991, publicada no diário oficial, em 15 de 

outubro de 1991, autorizou a Fatec São Paulo a oferecer o curso Superior de Tecnologia em 

Processamento de Dados, na cidade de Ourinhos, em caráter experimental. A referida 

instituição funcionou como extensão de campus até o ano de 1997, quando por decreto do 

governador Mário Covas
4
, criou-se a então Fatec Ourinhos. Seu processo de implantação foi 

conduzido por uma Comissão Provisória de Implantação, composta por professores que 

ministravam aulas no local e por membros da comunidade.  
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trajetória na política, foi  eleito deputado federal em 1982, também foi prefeito de São Paulo de 1983 até 1985 e,  

em 1986, foi eleito senador e, posteriormente, governador do  estado de Sâo Paulo, em  1994, sendo reeleito em 

1998. Mário Covas faleceu em 6 de março de 2001.  

 



 

O Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, por meio do Parecer CEE-SP 

681/99, publicado no Diário Oficial do Estado de 18 de dezembro de 1999, referendou o 

reconhecimento do curso ministrado na Extensão: 

Ante o exposto e considerando que o Curso Superior de Tecnologia em 

Processamento de Dados da FATEC/SP é reconhecido desde 1978 e que o 

ministrado em Ourinhos está devidamente autorizado a ser oferecido pela Extensão 

de Campus da FATEC/SP, conclui-se que, face às peculiaridades, o reconhecimento 

do Curso da Instituição sede se aplica ao Curso da Extensão (CEE/SP, parecer 

681/99).  

 

A partir do momento em que a Faculdade de Tecnologia de Ourinhos teve seu decreto 

de criação, foi elaborado o projeto de instalação de novos cursos. Os cursos oferecidos na 

Fatec Ourinhos passaram por diversas reestruturações sempre atendendo à formação na área 

de tecnologia relacionada à computação.  Seu histórico mostra-nos que, em substituição ao 

curso de Tecnologia em Processamento de Dados, foi implantado o curso de Análise em 

Sistemas e Tecnologias da Informação (ASTI). Esta modalidade de curso, além das titulações 

e diplomas, possibilitava a certificação profissional em diversas áreas. O curso de Tecnólogo 

em Processamento de Dados foi gradativamente sendo substituído por outros cursos e, 

posteriormente, seu vestibular tornou-se suspenso (CEETEPS, 2002). 

Em 2008, os cursos sofreram nova reformulação e contaram com novas titulações e 

certificações que puderam ser obtidas a cada módulo. Tecnólogos em Desenvolvimento de 

Jogos Digitais, Tecnólogo em Segurança da Informação; Bacharel em Sistemas e Tecnologia 

da Informação ou Licenciatura em Sistemas e Tecnologia da Informação fizeram parte das 

novas modalidades de cursos da Fatec Ourinhos (CEETEPS, 2008).  

Contudo, a nova proposta dos cursos durou três anos, visto que, a formação do 

Bacharel não se adequava às ideologias da Instituição, que foi criada para a formação de 

tecnólogos, profissionais de uma área mais específica e com formação mais rápida para que 

pudessem ingressar no mercado de trabalho.  

Nos moldes atuais, os quais se configuram desde o primeiro semestre de 2011, os 

cursos oferecidos na Fatec Ourinhos são: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas; Tecnologia em Segurança da Informação e Tecnologia em Jogos Digitais. 

Atendendo também a uma demanda regional, desde 2008, a instituição oferece o curso na área 

de Tecnologia em Agronegócio. Esses cursos têm duração de três anos e abrangem áreas 

específicas do conhecimento.  

 

3. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da Fatec Ourinhos  

  

Existem vários papéis ao entorno de mudanças e enfrentamentos dos alunos no ensino 

superior: o papel de remediação ou reabilitação que trata de ajudar a pessoa que está passando 



 

por dificuldades; o papel preventivo que se refere a sintomatizar, safar-se e, se possível, evitar 

dificuldades que possam surgir e o papel educativo ou de desenvolvimento que concentra-se 

em auxiliar o planejamento das pessoas, conseguir benefício nas experimentações 

educacionais, sociais e vocacionais e outras, assim proporcionando o desenvolvimento 

pessoal. 

Há tempos, Belloti (2003), professora e pesquisadora da Faculdade de Tecnologia de 

Ourinhos, já se preocupava com tais questões e afligia-se, particularmente, com o problema 

da evasão escolar que certamente apontava para um dos grandes problemas que as 

instituições de ensino em geral e, consequentemente, o Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), autarquia do governo do estado de São Paulo, 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e 

administradora das Escolas Técnicas (Etec) e as Faculdades de Tecnologia (Fatec) 

enfrentariam no decorrer dos tempos. 

Em razão de tais colocações procurou-se idealizar um Projeto de Pesquisa para a 

Fatec Ourinhos, o qual procurava buscar os fatores das causas e das consequências da evasão 

escolar nos cursos da Faculdade (CEETEPS, 2011). 

Esse projeto pretendia estudar os fatores das causas da evasão na instituição a partir 

do primeiro semestre de 2011, levando em conta, já na época, que a evasão escolar era um 

dos maiores e mais preocupantes desafios do sistema educacional nacional e internacional, 

pois se tratava de um fator de desequilíbrio, desarmonia e desajustes de objetivos 

pretendidos na Educação. 

A importância de se pesquisar os fatores causadores da evasão escolar nos cursos 

superiores pautava-se em trabalhos como o de Silva (2005), que afirmava que, por mais que 

se pesquisassem fatores determinantes da evasão escolar, observava-se que os mesmos se 

manifestavam em graus distintos em mais variados cursos superiores, não havendo uma 

determinação uniforme que pudesse mostrar semelhanças e significâncias nas ocorrências 

onde geralmente os fatores da evasão escolar estavam relacionados a situações individuais; 

fatores internos que estavam ligados aos recursos pedagógicos, didáticos e de infraestrutura e 

fatores externos que se relacionavam diretamente aos alunos e eram referentes à vocação e 

outras questões de ordem pessoal.  

  A pesquisa qualitativa teria como característica a busca pela descrição e análise, não 

apenas da aparência do fenômeno a ser pesquisado, mas das formas da sua produção e das 

suas relações e consequências para a vida humana (BELLOTI, 2002). 

Apesar dos objetivos do projeto já se encontrarem bem definidos: levantar, investigar 

e examinar as causas e as consequências da evasão escolar, descrever o perfil dos alunos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_do_estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/ETEC
https://pt.wikipedia.org/wiki/FATEC


 

evadidos nos cursos da Fatec Ourinhos, o projeto foi engavetado e não pôde ser realizado 

devido às adversidades de interesses que transitavam no Centro Paula Souza. 

No entanto, num momento em que a questão da evasão escolar se encontra em seu 

ápice, visto que, aproximadamente 80% dos alunos da Fatec Ourinhos não concluem seus 

cursos ao longo dos três anos, ações diretas estão sendo cobradas e tornaram-se necessárias e 

exequíveis.  (CEETPS, 2016). 

Nesse sentido, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), da Fatec Ourinhos foi 

implantado a partir do segundo semestre de 2017, tendo como colaboradores professores com 

formação em Matemática, Pedagogia (Habilitações em Orientação Vocacional, Administração 

Escolar e Supervisão Escolar) e Psicologia, coordenadores, direção e alunos envolvidos no 

projeto. Os objetivos do NAP concentram-se em oferecer recursos que possam auxiliar o 

aluno no desempenho de suas atividades educativas, como também proporcionar a 

compreensão das relações intersubjetivas entre aluno-professor-disciplina-mundo do trabalho, 

em situação escolar resultante de um complexo conjunto de influências psicológicas, sociais, 

formais e informais.  

 

Figura 1: Imagem do logotipo do NAP 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

De outro modo, o Núcleo tem como propósitos apoiar alunos que desejam orientação 

quanto ao aprendizado dos conteúdos abordados em seus cursos; auxiliar e proporcionar aos 

alunos informações diversas relacionadas às suas carreiras acadêmicas e profissionais; 

detectar os diferentes problemas surgidos no âmbito educacional e que podem também 

perpassar pelo ambiente familiar ou de trabalho, proporcionar acompanhamentos que 

possibilitem resultados diretos na melhoria e desenvolvimento dos cursos oferecidos e, 

estabelecer convênios, parcerias e encaminhamentos que possam trazer informações e 

benefícios aos discentes da instituição. 



 

 

4. Metodologia  

  A metodologia foi embasada no estudo sistemático das fontes bibliográficas, em 

História Oral, tal como um estudo de campo de caráter descritivo, que documentou os relatos 

oralizados coletados de formas diversas (entrevistas, relatos e narrativas), que foram 

analisados sob a luz das teorias científicas propostas. 

Os procedimentos adotados durante a pesquisa devem obedecer a um critério 

metodológico específico dentro da História Oral, problematizando as entrevistas, seus 

roteiros, a seleção de depoentes, a realização e o registro das mesmas, buscando a 

conservação, organização e utilização das fontes históricas. 

Os depoimentos gravados, em áudio e vídeo, passam por um processo de transcrição, 

em que ocorre o primeiro registro escrito dos depoimentos orais. Também passam os 

depoimentos transcritos pelo processo de textualização e proporciona ao pesquisador a 

“transcriação” do texto, ou seja, um de intermediação que difere dos demais modos de 

tradução por não se “configurar restritamente como mediadora lexical do texto original, mas 

como uma recriação do processo criativo e de seu objeto em outra língua” (CAMPOS, 1981). 

 A metodologia da História Oral é adotada para conduzir as entrevistas e registrar os 

depoimentos, esclarecendo as trajetórias individuais, dos depoentes, gerando documentos que 

serão objeto de estudo, em que se ouve a voz do outro, que caminha para a construção de uma 

subjetividade e estabelece um debate entre o qualitativo e o quantitativo (ANDRÉ, 1995, p. 

184). 

 

5. Resultados  

Após a criação do Núcleo de Apoio, foram atendidos os alunos de todos os cursos da 

Fatec Ourinhos, orientando-os de modo direto na organização dos seus estudos e seus 

conflitos pessoais, havendo interação entre as professoras responsáveis pelo Núcleo e os 

profissionais da saúde que acompanham os alunos fora do ambiente escolar, além de contato 

com familiares dos estudantes, tal qual, com os professores da Instituição e que atuam nos 

cursos dos alunos que se encontraram (encontram) em atendimento pelo NAP.  

O maior resultado obtido até o momento foi o de controle e intervenção direta da 

evasão estudantil, visto que, muitos dos alunos atendidos, mudaram seus posicionamentos em 

relação à desistência dos cursos que frequentam.  

 Outro dado de destaque que ocorreu e mostrou a necessidade de ampliação dos 

atendimentos do NAP, foi o fato de alunos que frequentam o último semestre de seus cursos, 

solicitarem a continuidade nos agendamentos, mesmo após a conclusão de seus estudos na 



 

Fatec. O NAP optou por, caso o aluno concluinte deseje continuar com seus atendimentos, 

este poderá ser atendido por mais um ou dois semestres, como atendimento a aluno egresso. 

A proposta das profissionais era o agendamento dos alunos para atendimento de trinta 

minutos, uma vez por semana, ou quinzenalmente. No decorrer dos atendimentos percebeu-se 

que em alguns casos, tanto os horários propostos, como as datas, foram amplos. Ocorreram 

atendimentos, via telefone e via Whatsapp, fora dos agendamentos, em finais de semana e 

feriados. 

Com o aumento da demanda e a necessidade de levantamento de dados a respeito de 

vários aspectos que permeiam os atendimentos realizados, uma ferramenta de gerenciamento 

e apoio está sendo construída por alunos e professores da Fatec, num trabalho conjunto e de 

modo a facilitar o agendamento, contato e interação das ações realizadas pelo NAP.  

Reuniões estão sendo realizadas para que se possa de fato realizar o aplicativo que irá 

ajudar na organização e no atendimento dos alunos pelo NAP. 

 

6. Considerações Finais  

O processo de mudança do ambiente do Ensino Médio para o ambiente universitário 

traz consigo muitas alterações psicossociais de relevância que podem ocasionar mudanças na 

vida dos estudantes e problemas de vários aspectos, como os relacionais, ou seja, aqueles que 

dizem respeito à formação de elos com novas pessoas, além dos desafios acadêmicos que 

podem acarretar a evasão precoce do aluno.  

Nesse sentido, ressalta-se a indispensabilidade da criação de programas de suporte 

psicológico nas universidades e faculdades, visto que vários estudos já desenvolvidos 

apontam que os problemas de âmbito pessoal, mental ou patológico podem afetar o 

desenvolvimento do aluno não somente perante a faculdade, mas também em sua vida. 

Indo ao encontro de tais pressupostos, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Fatec 

Ourinhos tende a buscar alternativas que possam melhorar o atendimento dispensado aos 

alunos. Os responsáveis que atendem no NAP ainda não possuem uma ferramenta, como um 

software de gerenciamento, que possa servir tanto para informar os alunos que participam do 

programa, quanto faça relatórios e possibilite a comunicação e agendamento entre as partes. 

Destarte, mediante a necessidade e a consonância de um trabalho em grupo, criou-se a 

possibilidade de envolvimento dos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema 

(ADS), da Fatec Ourinhos, no desenvolvimento de um sistema que cumpra tais funções e que 

em breve estará em funcionamento e possibilitará o envolvimento estudantil em suas várias 

vertentes. 
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