
Normas de Acompanhamento

Você precisa saber!

- O atendimento educacional
é um serviço de caráter
multidisciplinar; assim
haverá discussão de cada
atendimento com a equipe
técnica do NAC, além de
outras  instâncias
sempre que necessário.

- Os docentes sempre serão informados
sobre a razão de seu acompanhamento e
receberão orientações e suporte da equipe do
NAC para as práticas pedagógicas e atitudinais
especializadas às deficiências e/ ou altas
habilidades.

- O acompanhamento do NAC visa dar
suporte ao educando que procura ajuda,
recebendo sua demanda, orientando sobre os
recursos institucionais disponíveis e organizando
ações para sua plena participação nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Você não é
obrigado a responder questionamentos dos quais
não sinta-se à vontade para comentar.

- Após a entrevista e orientações
iniciais serão agendados retornos para o seu
acompanhamento educacional com membros
da equipe do NAC.

- As entrevistas educacionais
acontecem preferencialmente em duplas (2
membros da equipe do NAC); quando você
precisar conversar individualmente com os
profissionais, basta solicitar a orientação
específica.

- Alterações de dia e horário das
entrevistas devem ser comunicadas com
antecedência e reagendadas pelo estudante.

- Ausências e atrasos de mais de 15
minutos serão registrados como FALTA em
seu cadastro de acompanhamento.
Faltar às entrevistas poderá acarretar em
seu desligamento do NAC.

- Ao final de cada atendimento será
discutido quais informações relatadas por
você poderão ser discutidas com as demais
instâncias (ex: Colegiado de Curso) e
solicitado sua permissão para conversar
com familiares ou outros profissionais
importantes para seu acompanhamento,
quando necessário.

- O agendamento de entrevistas deve
acontecer em tempo hábil para a orientação
de procedimentos e/ou recursos
educacionais ao Colegiado de Curso
necessários para o ano letivo.

- Não existe abono de faltas, por isso,
em qualquer circunstância, suas ausências
nas atividades acadêmicas devem estar
amparadas junto à PROGRAD.

- É sua responsabilidade protocolar na
PROGRAD os documentos pertinentes às
solicitações de licenças ou outros amparos
que vier a fazer durante o seu
acompanhamento pelo NAC.

- Você pode e deve participar do
processo de interlocução com seu Colegiado
de Curso em relação às orientações e
encaminhamentos propostos pelo NAC.

- No início de cada ano letivo, você
deve retornar ao NAC para a renovação de
recursos e procedimentos necessários para
garantir o atendimento de suas
necessidades educacionais.



Amparos Institucionais
Consultar Resolução CEPE N. 021/2018 que
regulamenta os procedimentos acadêmicos
e administrativos para os cursos de
Graduação da UEL (licenças médicas,
trancamento, prorrogação de prazos,
avaliações e outros)

Outros Apoios Institucionais
● Clínica Psicológica da UEL/ Plantão:

http://www.uel.br/clinicapsicologica/pages
/plantao-psicologico.php 

● Serviço de Bem Estar à Comunidade -
SEBEC: Saúde mental e profissionais de
saúde conveniados: www.uel.br/sebec

● Divisão de Assistência à Saúde - DASC:
www.uel.br/hu/dasc

● SAÚDE ONLINE PARANÁ: aplicativo do
estado para atendimento médico e
psicológico:
https://www.parana.pr.gov.br/servicos/Sa
ude/Covid-19/Acessar-o-Saude-on-line-P
arana-xv3K7n31

● Laboratório de Tecnologia Educacional
- LABTED: cursos e apoio pedagógico:
http://www.uel.br/proplan/listatelefonica/p
ages/orgaos-de-apoio/laboratorio-de-tecn
ologia-educacional--labted.php

Quem pode ser acompanhado pelo NAC?
Estudantes público-alvo da Educação
Especial (pessoas com deficiência,
transtorno do espectro autista e estudantes
identificados com altas habilidades/
superdotação).

Quando requerer o acompanhamento?
Em caso de dificuldades decorrentes de sua
condição, o atendimento visa promover
atendimento individualizado de estudantes
com deficiência e altas habilidades/
superdotação sugerindo e acompanhando
procedimentos educacionais especializados
para o ensino e aprendizagem dos
estudantes público-alvo da Educação
Especial, assessorando o corpo docente no
atendimento dessas necessidades
específicas.

Como fazer a solicitação de
acompanhamento?
Por meio do preenchimento do
Requerimento de Educação Especial,
disponível na página do NAC (Prograd).

Conheça mais sobre as ações do NAC e
sua equipe:

www.uel.br/nac

Universidade Estadual de Londrina
Pró-Reitoria de Graduação

Diretoria de Apoio à Ação Pedagógica

Equipe multidisciplinar que trabalha pela
remoção de barreiras físicas,

arquitetônicas, metodológicas e atitudinais
na UEL por meio de acompanhamento

educacional de estudantes público-alvo da
educação especial, matriculados nos

cursos de graduação e pós-graduação
presenciais, sugerindo procedimentos

diferenciados para o ensino e trabalhando
em conjunto com os Colegiados de Curso.
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