
ANEXO I: PROJETO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Entende-se a orientação acadêmica como fundamental para o processo de ensino e aprendiza-

gem tendo em vista a sua contribuição para a melhoria do fluxo acadêmico, permitindo o acompa-

nhamento dos alunos desde o seu ingresso na instituição até a integralização do currículo de seu

curso. 

A orientação acadêmica permite uma reflexão aprofundada sobre o desenvolvimento das ativida-

des de ensino, pesquisa e extensão inerentes à trajetória dos alunos e possibilita a tomada de de-

cisão quanto às medidas a serem tomadas frente aos fatores institucionais e pessoais que interfe-

rem no cotidiano da vida acadêmica dos discentes e ocasionam retenção e evasão.

O objetivo geral do Projeto de Orientação Acadêmica do Curso de Licenciatura em Computação é

a promoção da melhoria do desempenho acadêmico de seus discentes mediante o acompanha-

mento e orientação por parte de todos os docentes do curso. 

Entre os objetivos específicos destacam-se:

● Viabilizar a integração do aluno ingressante ao contexto universitário.

● Orientar o percurso discente quanto ao currículo do curso e às escolhas a serem feitas.

● Desenvolver a autonomia e o protagonismo dos alunos na busca de soluções para os de-

safios do cotidiano universitário.

● Contribuir para sanar os fatores de retenção e exclusão, identificando problemas e encami-

nhando às instâncias pertinentes para as devidas providências.

A implantação, o acompanhamento e a avaliação do processo de orientação acadêmica ficam a

cargo do Colegiado de Curso ou, por sua delegação, de comissão especialmente designada para

tal fim, devendo ser elaborado regulamento específico com base na concepção ora delineada.

A metodologia utilizada será a composição de grupos de alunos a serem orientados por docentes,

ficando a cargo do Colegiado de Curso a definição da composição numérica dos grupos discentes

bem como a sua forma de distribuição pelos docentes. Haverá uma etapa inicial consistindo na

sensibilização e capacitação dos docentes tutores. Na sequência, compostos os grupos de orien-

tandos com os respectivos tutores, cada docente tutor elaborará o Plano de Orientação, estabele-

cendo em conjunto com os discentes orientandos as formas de acompanhamento e sua operacio-

nalização, bem como o cronograma de encontros presenciais com a periodicidade definida no re-

gulamento. A comunicação virtual poderá ser utilizada como forma complementar de acompanha-

mento.

O Projeto de Orientação Acadêmica do Curso de Licenciatura em Computação será avali-

ado periodicamente pelo Colegiado de Curso e/ou Núcleo Docente Estruturante.
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