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PROJETO EDUCAR PARA FICAR - BALANÇO 2011/2012. 

O Projeto Educar para Ficar iniciou suas atividades no ano de 2009 a partir da proposta do 
MEC para criação de trabalho (projeto ou programa), de atendimento a estudantes da 
instituição em suas demandas além de envolver e oferecer capacitação aos professores e demais 
profissionais da educação. 

Diante desta proposta, a Técnica de Assuntos Educacionais professora Maria Lúcia Moreira 
Gomes e a Assistente Social Cristina Barreto Tavares elaboraram o citado projeto com o 
objetivo de atender alunos do Ensino Médio, portadores de Dificuldades e/ou Transtornos de 
Aprendizagem. Tendo sido aprovado pelo MEC, nos anos iniciais (2009 a 2010) foram 
atendidos cerca de 60 estudantes pela equipe interdisciplinar composta pelas seguintes 
especialidades: neuropsiquiatria, psicopedagogia, psicologia, psicologia cognitivo-
comportamental e fonoaudiologia. Os estudantes ainda foram atendidos através de monitoria 
em pequenos grupos nas disciplinas de matemática, português, física e química. 

Atendimento 2011/2012: 

A partir de outubro de 2011, o projeto foi adotado pelo Instituto Federal Fluminense campus 
Campos Centro, recebendo além do apoio institucional em termos de espaço físico, o custeio 
financeiro para despesas referentes aos medicamentos, exames e honorários das profissionais, 
agora contratadas através de licitação. 

Foram atendidos 77 estudantes, os quais receberam atendimento nas diversas especialidades, 
além de suas famílias receberem orientação regularmente pelo Serviço Social. Entre os 
transtornos atendidos encontram-se: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), Transtornos de Ansiedade, Discalculia, Dislexia, Disortografia, Dislalia, Disgrafia, 
Transtorno de Pânico, Transtorno de Asperger, entre outros. 

Em 2012, a coordenação do Projeto entendeu ser necessário o retorno do apoio aos estudantes 
através de monitoria. Em experiência anterior, através de pequenos grupos, foi constatado que 
os resultados não foram os desejados através desta ação. Assim, neste ano, optou-se por 
oferecer monitoria individualizada, com durações de 1 a 2 horas semanais, durante o período 
em que o estudante fosse avaliado pela monitoria, como tendo dificuldades na referida 
disciplina.  

Este novo sistema de monitoria tem se mostrado bastante eficaz, complementando o 
acompanhamento profissional realizado pelas demais profissionais.  

Diante da solicitação dos estudantes e verificação da necessidade apresentada, estão sendo 
oferecidas monitorias das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além da disciplina de 
Física que será agregada posteriormente para atender à demanda apresentada. Atualmente, 20 
estudantes são atendidos através das monitorias que se iniciaram no 2º semestre de 2012. 
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No ano de 2012, criou-se ainda, a Bolsa Inclusão, a qual possui duas modalidades: uma para 
atender os estudantes do NAPNEE que possuem baixa visão, cegueira e audição, e outra com 
características específicas aos estudantes do Projeto Educar para Ficar.  

A Bolsa - Educação a Pessoas Com Necessidades Educacionais Específicas, oferecida através 
do Projeto Educar para Ficar, tem o objetivo de contribuir para a composição  do tratamento 
dispensado ao estudante pela equipe de profissionais, sendo assim considerado um recurso 
terapêutico complementar.  

Esta bolsa será avaliada mensalmente pelos profissionais que atendem o estudante nos aspectos 
físico, psíquico e social (equipe interdisciplinar de atendimento do Projeto Educar para Ficar); 
bem como pela Diretoria de Assuntos Estudantis. Será ainda avaliada pela coordenação em que 
o estudante desenvolverá suas atividades, observando-se neste caso, o empenho do mesmo na 
realização das tarefas propostas, e o relacionamento interpessoal.  
O prazo de validade da bolsa será definido pelos profissionais que atendem ao Projeto Educar 
para Ficar em comum acordo com o setor em este estará desenvolvendo suas atividades. O 
valor da bolsa será de R$315,00 (trezentos e quinze reais) mensais. 
 
Para que o estudante possa participar da Bolsa Inclusão referente ao Projeto Educar para ficar, 
deverá preencher as seguintes condições: 
Ser estudante com necessidades educacionais específicas, comprovada por laudo médico e 
parecer psicológico, (nos quais estejam descritos tanto o diagnóstico, quanto as orientações 
específicas dos tipos de atividades recomendadas); 

Estar regularmente matriculado em curso do IF Fluminense campus Campos-Centro, com 
frequência igual ou superior a 75% das aulas em todas as disciplinas. 

Apresentar, ao final de cada bimestre letivo, o boletim acadêmico a Diretoria de Assuntos 
Estudantis. 

Manter bom relacionamento com os estudantes e servidores do IF Fluminense campus Campos-
Centro. 

Participar, sempre que solicitado, das reuniões de acompanhamento do programa. 
Comunicar, por escrito, ao responsável pela Diretoria de Assuntos Estudantis a necessidade de 
desligamento das atividades acadêmicas e das atividades referentes a esta Bolsa. 
Devolver ao IF Fluminense campus Campos-Centro, em valores atualizados, os valores 
recebidos indevidamente, caso as obrigações deste Termo de Compromisso não sejam 
cumpridos. 
O termo de compromisso será rescindido, automaticamente, caso o bolsista não cumpra suas 
obrigações previstas no presente termo ou se desligue do IF Fluminense. 
 
No decorrer das atividades desenvolvidas pelo Projeto, alunos de outros níveis de ensino, como 
técnico, superior, EJA e até mesmo Pós-graduação, buscaram o atendimento de suas 
dificuldades escolares, como se vê no balanço referente aos anos de 2009 e 2010. 
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Ações Educar para Ficar 2011-2012: 

 

                   I- Participação com Stand do Projeto na Semana do Saber/Fazer/Saber, com                
orientação aos visitantes da Feira quanto às dificuldades de aprendizagem, distribuição de 
Folders, além da aplicação de testes para pré-diagnóstico de TDAH; 

Obs: As ações tiveram a participação de alunos atendidos pelo Projeto sob a orientação da 
assistente social. 

II- Divulgação do Projeto na Semana das Licenciaturas e na Semana da Geografia, 
através de banners com depoimentos de estudantes atendidos pelo Projeto e breve 
definição das dificuldades e transtornos de aprendizagem. 

                  III- Participação no Fórum de Discussão a elaboração de documento norteador para 
atendimento de estudantes com  Necessidades Especiais Específicas, no âmbito das 
Dificuldades/Transtornos de Aprendizagem, Superdotação e Transtornos Globais do 
Desenvolvimento no âmbito de todos os campus do Instituto Federal Fluminense. 

São realizadas reuniões periódicas com a equipe interprofissional, reuniões com os estudantes 
atendidos pelo Projeto para tratar de temáticas referentes à dinâmica do mesmo. Além disto, 
professores são contatados, bem como coordenadores e diretores de áreas ligadas ao ensino, 
para oferecer orientação e solicitar atendimento especial em atividades requeridas a estudantes 
com necessidades especiais específicas.  

 

 

Dinâmica de Atendimento: 

 

O projeto tem recebido alunos através de procura espontânea, ou encaminhados por professores 
e demais profissionais do campus, além dos próprios estudantes atendidos que identificam 
outros  com as mesmas dificuldades ou semelhantes. 

Uma vez encaminhado a Coordenação de Apoio ao estudante, à sala do Projeto Educar para 
Ficar, o estudante é atendido pela assistente social que o entrevista, faz a triagem aplicando o 
Questionário do Projeto. A partir desta ação, os estudantes são encaminhados para os 
profissionais correspondentes às suas necessidades iniciais. Em seguida, de acordo com as 
reuniões realizadas com a equipe Interprofissional, são discutidos os casos atendidos e 
detectadas se existem novas necessidades de encaminhamento para outros profissionais da 
equipe. 
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O	  gráfico	  abaixo	  evidencia	  a	  relação	  percentual	  entre	  os	  alunos	  atendidos	  em	  todo	  os	  cursos	  e	  
os	   diagnósticos	   dos	  mesmos.	  Notamos	   claramente	  o	  maior	   percentual	   de	   atendimento	  para	  
Déficit	  de	  atenção,	  com	  66%	  dos	  casos	  atendidos.	  

	  

	  

No	  Ensino	  Superior,	  notamos	  que	  após	  o	  índice	  de	  53%	  referente	  ao	  atendimento	  a	  estudantes	  
portadores	   	  do	  transtorno	  de	  Déficit	  de	  Atenção,	  o	  maior	  número	  de	  atendimentos	  deu-‐se	  em	  
relação	  aos	  diagnósticos	  de	  transtorno	  de	  Ansiedade,	  Discalculia	  e	  Dislalia,	  representando	  	  11%	  
dos	  casos	  diagnosticados.	  
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No Ensino Técnico, 70% dos estudantes atendidos apresentaram Déficit de Atenção, 
seguido por Discalculia, Disortografia, Dislalia com 10% de percentual em cada um dos 
diagnósticos. 

 

	  

 

No	  gráfico	  da	  EJA,	  notamos	  o	  grande	  percentual	  de	  atendimento	  a	  diagnósticos	  de	  Déficit	  de	  
Atenção,	  86%,	  seguido	  de	  Transtorno	  de	  Asperger,	  que	  corresponde	  a	  14%.	  

	  	  	  	  

No	  que	  se	  refere	  à	  	  Pós-‐graduação,	  temos	  um	  percentual	  de	  50%	  referente	  a	  TDAH	  (Déficit	  de	  
Atenção),	  seguido	  de	  50%	  com	  Transtorno	  de	  Ansiedade.	  
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	  	  	  	  	  	  TABELA	  COM	  QUANTITATIVO	  DE	  	  ESTUDANTES	  E	  RESPECTIVOS	  DIAGNÓSTICOS	  POR	  CURSO	  

	  

	  

	  

Obs.:	  No	  momento,	  estão	  sendo	  	  atendidos	  20	  alunos	  através	  das	  monitorias.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Diagnóstico	  

Ensino	  Superior/	  Alunos	  por	  Curso	  

Ciências	  da	  
Natureza	  

Geografia	   Matemática	  
Engenharia	  
de	  Controle	  e	  
Automação	  

Análise	  e	  
Desenvolvimento	  

de	  Sistemas	  

TDAH	  com	  
ênfase	  em	  
déficit	  de	  
atenção	  

3	   7	   3	   1	   1	  

Transtorno	  de	  
Ansiedade	  

	   	   	   1	   2	  

Discalculia	   2	   1	   	   	   	  

Dislexia	   1	   	   	   	   	  

Disortografia	   1	   	   	   	   	  

Dislalia	   	   1	   2	   	   	  

Disgrafia	   1	   	   	   	   	  

Transtorno	  de	  
Pânico	  

1	   	   	   	   	  
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Profissionais/ Especialidades: 

 
Paula de Paiva Bellotti – Neuropsiquiatria 
Bianca Isabela Acampora Ferreira – Psicopedagogia 
Érika Moço – Fonoaudióloga 
Raquel  Rodrigues de Albuquerque – Psicologia 
Christiana Mitsi Laterça Leoni da Gama – Psicologia Cognitivo Comportamental 
Eliane de Castro Vivacqua Vieira – Assistente Social/ Apoio à Coordenação 
Cristina Barreto Tavares – Assistente Social/ Coordenação do Projeto 

 
Estagiárias de Serviço Social: 
Rebeca Barreto Duarte 
Melissa Rodrigues de Abreu 
 
Professor de Matemática: 
Revair Mendes Lourenço – Licenciatura em Matemática 
 
Monitoras: 
Roberta Machado de Oliveira – Licenciatura em Matemática 
Camila Mota dos Santos - Licenciatura em Língua Portuguesa 
Bolsista de Apoio Tecnológico: 
Daniele Moreira Lourenço 
 

Campos dos Goytacazes, 20 de fevereiro de 2013. 

	  

Diagnóstico	  

Alunos	  por	  Curso	  

Ensino	  
Médio	  

Ensino	  
Técnico	  

EJA	  
Pós-‐	  

Graduação	  

TDAH	  com	  ênfase	  em	  déficit	  
de	  atenção	  

8	   7	   6	   1	  

Transtorno	  de	  Ansiedade	   	   	   	   1	  

Discalculia	   1	   1	   	   	  

Superdotação	   1	   	   	   	  

Disortografia	   	   1	   	   	  

Dislalia	   	   1	   	   	  

Transtorno	  de	  Asperger	   	   1	   	   	  


