
a) PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
E INCLUSÃO – NAI 

 

Suporte Psicopedagógico com vistas ao processo de Inclusão e 
Acessibilidade do aluno com Deficiência no Ensino Fundamental e 

Médio do Município de Boa Vista – Roraima.  
 
 

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão/ NAI, desenvolveu o projeto “suporte 

psicopedagógico com vistas ao processo de inclusão e acessibilidade do 

aluno com deficiência no ensino fundamental e médio do município de Boa 

Vista – Roraima”, oferecendo às escolas palestras e minicursos com a temática: 

Dificuldades de aprendizagem e suas possíveis causas, abordando os diversos 

transtornos comportamentais e cognitivos que interferem no processo de ensino-

aprendizagem, tais como: Transtorno do Espectro Autismo - TEA, Transtorno de 

Deficit de atenção e Hiperatividade - TDAH; Dislexia, Discalculia, atraso mental 

e altas habilidades/superdotação, certificando todos os profissionais que 

participarem. 

O projeto Objetiva contribuir para a formação dos profissionais da área de 

Educação no sentido de que percebam e encaminhem para a avaliação e 

intervenção multiprofissional, o mais cedo possível, crianças com deficiência 

cognitiva, comportamental e neurofuncional nas escolas de Boa Vista. 

COMO PARTICIPAR: A escola deverá enviar e-mail para (nai@uerr.edu.br) 

manifestando o interesse em participar do projeto de extensão em curso nesta 

Universidade sobre o título “Suporte psicopedagógico com vistas ao 

processo de inclusão e acessibilidade do aluno com deficiência no ensino 

fundamental e médio do município de Boa Vista – Roraima” para 

programação de palestras e oficinas conforme a demanda da instituição 

interessada. 

Este projeto estará em execução até novembro de 2024 As palestras serão 

agendadas conforme disponibilidade de atendimento do núcleo/ NAI. 

 

 
b) PROJETO: ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO PARA ACADÊMICOS DA 

UERR 
 

mailto:nai@uerr.edu.br


Acolhimento psicológico é uma modalidade de intervenção que tem como 

principais objetivos acolher e responder às demandas por ajuda psicológica no 

momento em que se faz urgente. Assim, diferente da psicoterapia, na qual se 

intenta um aprofundamento de aspectos pessoais, no acolhimento psicológico 

evita-se a cronicidade de uma dificuldade psicológica circunstancial, atentando 

para um atendimento psicológico emergencial e individual. Neste tipo de 

modalidade, há o esforço de oferecer os melhores instrumentos e ferramentas 

para que o sujeito possa superar questões pontuais que lhe causam sofrimento 

além de Prevenir e atenuar distúrbios psicológicos e seu agravo no âmbito da 

universidade, promovendo uma reflexão sobre a importância da saúde mental e 

sua relação com o enfrentamento de intercorrências cotidianas, na vida 

acadêmica, social e profissional. O projeto também objetiva atenuar o índice de 

agravo psicológico e psiquiátrico entre os acadêmicos e servidores da UERR, 

abordando os sintomas de depressão e ansiedade, visando a satisfação com o 

cuidado da saúde mental  para melhor qualidade de vida. O projeto consiste em 

acompanhamento psicológico para acadêmicos que procurarem o núcleo.  

COMO POSSO MARCAR ATENDIMENTO: Os atendimentos ocorrerão 

conforme a demanda, em sessões semanais previamente agendadas na sala do 

Núcleo de acessibilidade e inclusão campus de Boa Vista; ou por e-mail 

(nai@uerr.edu.br)  

 

c) PROJETO: RODAS DE CONVERSA 

O projeto consiste em LIVES mensais para uma roda de conversa, destinado a 

acadêmicos e comunidade em geral, com a participação da servidora Jussara 

Barbosa que é psicóloga, pedagoga com especialização em psicopedagogia, e 

coordena o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI. São abordados diversos 

assuntos relacionados à qualidade de vida do acadêmico, sempre buscando 

manter a informalidade para que todos possam expressar a maneira como 

desejarem. Na Roda de Conversa com os acadêmicos, serão evidenciadas as 

dificuldades enfrentadas durante a trajetória acadêmica as experiências 

individuais, como também as convivências com os outros estudantes, 

permeando por vários assuntos em questão no projeto, que visa 

consequentemente, diminuir a tensão e a autocobrança; promover o 
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engajamento dos estudantes pelo desenvolvimento de ações de estudos, 

contribuindo assim inclusive, para um melhor desempenho acadêmico. A 

Universidade Estadual de Roraima – UERR, pretende oferecer à sociedade de 

jovens que cursam nível superior, uma dinâmica universitária em roda de 

conversa onde serão abordadas questões de saúde e bem-estar, assuntos que 

influenciam socioemocional do acadêmico que podem trazer prejuízos tanto na 

rotina escolar como social, tendo como objetivo a conscientização, prevenção e 

cuidados em saúde mental; melhorar as relações interpessoais, a comunicação 

e interações da comunidade acadêmica; Prevenir e atenuar distúrbios 

psicológicos e seu agravo nos acadêmicos; Promover uma reflexão sobre a 

importância da saúde mental e sua relação com o enfrentamento de 

intercorrência da vida acadêmica e profissional.  

COMO PARTICIPAR: As LIVES acontecem mensalmente na transmissão LIVE 

(Instagram Uerr.Oficial), divulgados pelo site da UERR e redes sociais. 

 

d) PORJETO: PROGRAMA SOCIAL DE EXTENSÃO A PESSOA IDOSA 

 

“O projeto consiste em garantir o acesso de Pessoas Idosas à 

Universidade numa perspectiva de educação permanente que estimule o 

idoso ao desenvolvimento de atitudes de inserção social e valorização das ex-

periências de vida”. 

O referido programa nasce com a preocupação de atender as 

demandas da sociedade roraimense, cumprir como a missão da UERR e ofe-

recer para os idosos de Roraima diversas atividades nas áreas de saúde, ori-

entação, lazer e de convívio por meio deste Programa de Extensão. 

Um programa que nasce de uma preocupação da UERR em 

promover cada vez mais ações que visem à melhoria da formação de sues 

discentes e docentes, e possibilite à comunidade acesso à formação superior, 

qualificação e melhoria na qualidade de vida a partir do desenvolvimento edu-

cacional. 



O Programa Social de Extensão à Pessoa Idosa é destinado 

às pessoas com idade igual e superior a 60 anos, independentemente do seu 

nível de escolaridade. 

As atividades nos cursos de Extensão do Programa serão de-

senvolvidas, semestralmente, no Campus Boa Vista e em espaços que aten-

dam ao público idoso, mantido por órgãos governamentais, podendo ser am-

pliado para outros Campi, a depender da implementação orçamentária. 

As atividades previstas buscam estimular a percepção do 

“aprender a ser”, “aprender a conhecer”, “aprender a conviver” de modo ativo. 

Para isso os conteúdos trabalhados nos cursos de extensão visam dinamizar 

a percepção do público ao qual se destinam a partir de reflexões teóricas e de 

práticas laborais; Promover o desenvolvimento integral do ser humano por 

meio de ações que estimule os aspectos psicológicos, sociais, físicos, cogniti-

vos e artísticos; Possibilitar ao idoso aprofundar conhecimentos em áreas de 

seu interesse; Proporcionar à comunidade um espaço de capacitação, atuali-

zação, produção e disseminação do conhecimento e Desenvolver atividades, 

considerando as perspectivas da educação continuada e a necessidade de 

estimular o resgate da cidadania;  

Formas de Participação: Participantes: idosos com 60 anos ou mais, sendo 

estes o público-alvo do Programa, os quais receberão certificação pelas ativi-

dades realizadas nos cursos de extensão.  

Inscrições: verificar período para inscrição na página da UERR.  

  


