REGULAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE
NAE

Piracanjuba, 2018

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO
Art. 1º - O presente Regulamento disciplina a organização, o funcionamento e as
atribuições do NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE - NAE da Faculdade de
Piracanjuba - FAP.
Art. 2º - O NAE, instituído no âmbito da FAP, atualizado pela PORTARIA CONSUP/FAP Nº
007, de 23 de fevereiro de 2018, se constitui como um serviço de apoio institucional

vinculado à Direção Geral com interface com o Departamento de Comunicação –
DECOM da FAP.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 3º - O NAE da FAP tem por objetivos gerais:
I.

Fornecer apoio na integração dos acadêmicos da instituição, baseado no
atendimento individualizado das necessidades dos acadêmicos concernentes à
vida acadêmica, integração à cidade e região da sede da IES, bem como na
oferta e orientação sobre os serviços oferecidos pela FAP e pelo município
onde a IES está inserida;

II.

Promover a integração dos acadêmicos com o mercado de trabalho por meio
da captação de vagas de trabalho, de estágio ou não, em empresas e
instituições de segmentos diversos na região em que a FAP está inserida,
seguido pela oferta dessas vagas aos acadêmicos;

III.

Prover orientações sobre elaboração de currículos, mercado de trabalho e
comportamento em entrevistas de emprego, por meio de instruções e
orientações individualizadas aos acadêmicos que manifestarem interesse no
serviço;

IV.

Fornecer apoio emocional imediato aos acadêmicos e seus familiares durante
e/ou após um momento de crise. São considerados momentos de crise, todas
as situações que afetam negativamente a integridade psíquica dos envolvidos,
tais como: agressões físicas e verbais, acidentes dentro das instalações da IES
ou fora que impactem negativamente parte dos alunos;

V.

Fornecer suporte em eventos e visitações que objetivam integrar o público
acadêmico ou o público externo interessado em ingressar na FAP;

VI.

Encaminhar casos para análise do Serviço de Apoio Psicopedagógico da FAP,
quando identificadas características comportamentais que possam requerer
orientação psicopedagógica.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - São atribuições do NAE:
I.

Oferecer condições que favoreçam o bem-estar do ingressante;

II.

Apoiar os usuários, visando o desenvolvimento de suas competências e
integração ao mercado de trabalho;

III.

Apoiar os estudantes, visando à estimulação do desenvolvimento pessoal,
acadêmico e profissional;

IV.

Possibilitar aos alunos conhecimento e orientações sobre processos seletivos
para contratação realizados nas mais diversas instituições e empresas.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS
Subseção I
Da Composição

Art. 5º - O NAE é formado por uma equipe de profissionais, vinculados e subordinados a
Direção Geral e ao Departamento de Comunicação - DECOM.
Subseção II
Da Participação
Art. 6º - Os membros do NAE são profissionais com vínculo na instituição e escolhidos
pela Direção Geral.
§ 1º - A participação de todos os membros do NAE é remunerada conforme a carga
horária efetivamente dedicada ao serviço.

Subseção III
Das Competências
Art. 7º - Compete aos Membros do NAE:
I.

Apresentar demandas, sugestões e propostas que venham a contribuir para
elucidar as questões relativas aos ingressantes, aperfeiçoando as ações deste
serviço;

II.

Elaborar relatórios de atendimento, semestral ou anual;

III.

Auxiliar na divulgação das atividades junto à comunidade acadêmica;

IV.

Fornecer informações pertinentes às coordenações de cursos, ao DECOM e à
Direção Acadêmica, respeitando o sigilo do atendimento;

V.

Cumprir o cronograma de atividades;

VI.

Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento/Regimento.
Subseção V
Do Funcionamento

Art. 8º - O NAE funciona no BLOCO B nos períodos tarde e noite. Os serviços ofertados
não se limitam a esse espaço.
Art. 9º - Os estudantes poderão ser atendidos pessoalmente ou à distância por meio
eletrônico, e-mail, WhatsApp ou sistema disponível na área do aluno no site da FAP.
§ 1º - Em nenhum momento o NAE poderá realizar atendimento que de alguma forma
configure como atendimento médico, pedagógico ou psicopedagógico.
Art. 10 - O cadastramento de vagas de estágio e/ou trabalho ocorrerá por meio de sistema
informatizado disponível na página da FAP.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 11 - Caberá ao NAE encaminhar os casos omissos e os recursos interpostos em
decorrência da aplicação do presente Regulamento diretamente à coordenação do
DECOM.

Art. 12 - Este Regulamento entra em vigor na data da Portaria do CONSUP. Condições
de uso e publicação de vagas por empresas/regras que orientam o cadastro das vagas de
estágio por meio do site da FAP. As empresas devem concordar com os termos antes do
cadastro. Após o cadastro no site a equipe do NAE verifica se o anúncio atende às normas
e, caso atendam, as vagas são disponibilizadas para os estudantes.

