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Graduação e de Pós-Graduação oferecidos pela UFRN.



Art. 5o Todos os cursos 
de Graduação da UFRN 
deverão ter um Plano de 
Ação Trienal do Curso 
de Graduação, propondo 
estratégias para 
enfrentamento das 
fragilidades e 
encaminhamentos de 
melhorias dos 
indicadores.

Art. 6o Fica criada a Comissão de 
Graduação com o objetivo de 
avaliar e acompanhar os PATCG 
na UFRN.

Art. 9o Fica 
institucionalizada a 

Semana de Avaliação 
e Planejamento 

definida no 
Calendário 

Universitário da 
UFRN, sob a 

responsabilidade 
dos Departamentos 

ou Centros e 
Unidades 

Acadêmicas 
Especializadas

COMISSÃO 
DE 

GRADUAÇÃ
O

COMISSÃO 
DE 

GRADUAÇÃ
O

SAPSAPPATCGPATCG

Política de melhoria da qualidade dos cursos de Graduação 
e de Pós-Graduação oferecidos pela UFRN.



1 • Atualização/reformulação do PPC

2 • Diagnóstico de evasão e retenção: causas e estratégias para redução.

3 • Orientação Acadêmica: estratégias para alunos no R.O.D.A.

4 • Acolhimento dos Ingressantes. 

5 • Metodologias de Ensino Inovadoras: formação continuada do docente.

6 • Creditação da Extensão
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TEMAS PARA SEMANA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP



TEMAS PARA SEMANA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP

7
• Estágio: campos de estágio, vagas, acompanhamento (supervisores, 

preceptores, orientadores),  avaliação e parcerias.

8 • Acessibilidade e Inclusão: ênfase na Acessibilidade Metodológica. 

9 • Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

10 •  Avaliação da docência.

11 • Saúde mental na UFRN.

12 • Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.
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ORIENTAÇÃO ACADÊMICA
REGULAMENTO DOS CURSOS REGULARES DE 
GRADUAÇÃO DA UFRN (Anexo da Resolução nº 
171/2013-CONSEPE, de 5 de novembro de 2013) 

Art. 130. A orientação acadêmica tem como objetivo contribuir para a integração dos 

estudantes à vida universitária, orientando-os quanto às atividades acadêmicas. 

Art. 131. As atividades de orientação acadêmica permanente são executadas pelos 

professores orientadores acadêmicos, mediante indicação dos colegiados de cursos, 

ouvidos os departamentos ou unidades acadêmicas especializadas envolvidas. 

Art. 132. O colegiado de curso deve definir a relação quantitativa entre número de 

estudantes por orientador compatível com as características do curso e disponibilidade 

docente, guardada, sempre que possível, a proporção mínima de 20 (vinte) e máxima de 60 

(sessenta) estudantes para cada professor. 



Art. 133. São atribuições do orientador acadêmico:

I. colaborar com a coordenação e o NDE do curso na apresentação aos estudantes do projeto pedagógico do curso de 

graduação e da estrutura universitária;

II. acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes sob sua orientação;

III. planejar, junto aos estudantes, considerando a programação acadêmica do curso, um fluxo curricular compatível com seus 

interesses e possibilidades de desempenho acadêmico; 

IV. orientar a tomada de decisões relativas à matrícula, trancamento e outros atos de interesse acadêmico, resguardado o 

período de férias do professor; e

V. aprovar as solicitações de matrícula, de trancamento de matrícula e de suspensão de programa dos estudantes em regime 

de observação do desempenho acadêmico, além das outras atribuições previstas nesse regime. 

Parágrafo único. A orientação acadêmica dos estudantes com necessidades educacionais especiais deve ser feita com o apoio e 

de acordo com as recomendações da SIA.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA



Art. 134. As atividades dos orientadores acadêmicos são acompanhadas pelo colegiado de curso. 

Art. 135. Preferencialmente, o orientador acadêmico deve acompanhar o mesmo grupo de estudantes do ingresso 
à conclusão do curso. 

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

REFLEXÃO:
 

 Como ocorre a orientação acadêmica? 

 É possível orientar melhor? 

 Efetivamente ocorre orientação segundo 

previsto da Resolução 171/2013?



 Alunos no R.O.D.A (Art. 318 )

 Alunos em Estágio supervisionado não obrigatório;

 Alunos em Estágio supervisionado obrigatório;

 Alunos aptos a fazer e os que estão matriculados em TCC 

 Alunos acompanhados pela SIA;

 Alunos com deficiência (PCD); 

 Alunos formandos; 

 Alunos aptos a realizar o ENADE; e

 Orientação e sugestão aos estudantes quanto as atividades complementares.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA (viés distintos)



Art. 318. Na orientação acadêmica dos estudantes em regime de observação do desempenho acadêmico 
devem ser adotadas as seguintes condutas, além de outras que possam contribuir para melhorias do 
processo de integralização curricular: 

I. Realização obrigatória de reuniões periódicas entre o estudante e o orientador acadêmico, distribuídas ao longo do 

período letivo, para análise do desempenho nas avaliações e discussão das causas e possíveis soluções dos problemas 

enfrentados no período letivo anterior e no atual; 

II. Explicação e alerta sobre as possibilidades de cancelamento de curso por abandono, desempenho acadêmico 

insuficiente e decurso de prazo máximo; 

III. Indicação de inclusão do estudante em eventuais mecanismos de reforço acadêmico existentes no curso, tais como 

programas de tutoria ou monitoria; 

IV. Acompanhamento junto aos professores dos componentes curriculares em que o estudante está matriculado, buscando 

verificar desempenho, diagnosticar problemas e buscar soluções; e 

V. Encaminhamento, caso necessário, para os setores da UFRN que oferecem programas e mecanismos de apoio e 

assistência estudantil, particularmente a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a CAENE. 

Parágrafo único. Para os estudantes da modalidade a distância, parte ou a totalidade das condutas referentes à orientação 

acadêmica específica dos estudantes em regime de observação acadêmica pode ser assumida pelo tutor do polo. 



SAÚDE MENTAL NA UFRN

• Objetivo: Apresentar Diretrizes para proposta de Implantação 
da Política de Saúde Mental para Servidores (Técnicos e 
Docentes) e Discentes da UFRN 

• Representação: 
  Diretoria de Atenção à saúde do Servidor  (DAS)
 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP)
 Departamento de Medicina Clínica (DMC)
 Departamento de Fundamentos e Políticas de Educação 
 Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) 
 Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA)
 Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE)

comsaudemental@reitoria.ufrn.br 

mailto:comsaudemental@reitoria.ufrn.br


• Campus Natal (7)
Setor Pedagógico do IMD
Serviço de Apoio Psicossocial do Estudante de Medicina (SAPEM)
Serviço de Psicologia Escolar e Educacional do EC&T
Núcleo Interdisciplinar de Suporte ao Estudante do CT
Núcleo do Apoio aos Discentes do CCSA
Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio (CCHLA)
Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA)

• Campus dos interiores (3)
Serviço de Psicologia Aplicada da FACISA (Santa Cruz)
Serviço de Atendimento Psicológico do CERES (Caicó e Currais Novos)
Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acadêmico da EMCM (Caicó)

• Pró-Reitorias (2)
Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante e Coordenadoria de Apoio Pedagógico e 
Ações de Permanência da PROAE
Coordenadoria de Atenção Psicossocial à Saúde do Servidor da DAS/PROGESP

SAÚDE MENTAL NA UFRN

Mapeamento dos 
Serviços existentes 
(12 serviços): 



Perspectiva da Comissão:  

  Visibilidade à temática;

 Desconstruir estigmas relacionados ao adoecimento mental;

  Conhecer a realidade institucional;

  Fortalecer os Serviços existentes;

  Contribuir para a construção de um fluxo de atendimento institucional;

  Abordar o tema na perspectiva da promoção, prevenção e intervenção; 

  Contribuir para construção da Política de saúde Mental da UFRN.

SAÚDE MENTAL NA UFRN



OBRIGADA !
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