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NAP - NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Art. 41º O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) do ITPAC, 

caracteriza-se como um órgão de apoio pedagógico e psicológico, que tem a 

finalidade de propiciar aos alunos, docentes e corpo administrativo da 

Instituição atendimento e orientação psicopedagógica com o objetivo de 

melhorar o aproveitamento no processo de ensino aprendizagem. O Núcleo 

oferece também apoio psiquiátrico, se necessário, por encaminhamento e 

sessões de orientação e acompanhamento nos estudos, individual e coletivo, 

no sentido de favorecer a melhoria das capacidades, relações e condições sócio 

afetivas, que constituem um elemento crucial para o êxito no processo de 

aprendizagem.  

§ 1º Seus objetivos, funções e funcionamento são disciplinados por 

regulamento próprio.  

§ 2º O NAP também tem a função de, em parceria com o NAPED – Núcleo 

Apoio Pedagógico e Experiência Docente e as Coordenações de cursos, 

promover sugestões para melhorar/orientar as atividades pedagógicas dos 

cursos e o desempenho didático da equipe de professores quanto a 

metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de diferentes técnicas 

didáticas e recursos pedagógicos disponíveis. 

 

Art. 42º Ao Coordenador do Núcleo de Apoio Psicopedagógico compete:  

 

I. convocar e presidir reuniões do setor;  

II. apreciar a avaliação de desempenho dos alunos e docentes dos 

cursos;  
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III. traçar projetos e programas para elaboração de estratégias, 

submetendo-os à aprovação dos colegiados competentes;  

IV. providenciar a instrução de processos e expedientes referentes ao 

resultado dos programas e projetos desenvolvidos que devam ser 

submetidos à consideração superior, e;  

V. encaminhar alunos, professores e corpo administrativo que 

necessitem de atendimento profissional específico, a partir de 

análises evidenciadas no percurso de seus projetos/programas. 
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