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O NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE
O Núcleo de Apoio ao Discente contempla ações de acolhimento, permanência, acessibilidade metodológica e
instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação, acompanhamento de estágios não obrigatórios
remunerados, apoio psicopedagógico, participação em centros acadêmicos,

intercâmbios nacionais e

internacionais, dentre outras ações comprovadamente exitosas inovadoras.

AS AÇÕES DO NAD
As ações do NAD se dividem em múltiplas estratégias, que visam a qualidade de atendimento ao discente, através
das seguintes atividades:
a) Proporcionar ações de acolhimento, como semana do calouro e carona solidária;
b) Incentivar a participação dos alunos em Organização estudantil;
c) Proporcionar o Atendimento ao discente em todos os setores pedagógico e administrativos da instituição;
d) Estimular a participação dos discentes em eventos acadêmicos;
e) Estimular a participação dos discentes em eventos cientí cos e culturais;
f) Oferecer ao discentes atividades de nivelamento e extracurriculares;
g) Estimular a participação do discente em intercâmbios;
h) Divulgar e estimular a participação dos discentes em atividades de monitoria de ensino;
i) Acompanhar a realização de estágios supervisionados em organizações/Entidades com convênio especí co;
j) Divulgar a acessibilidade metodológica e instrumental, através da disponibilidade de material didático no AVA;
k) Possibilitar a participação dos discentes em atividades de extensão e pesquisa (grupos de pesquisa).

AÇÕES INOVADORAS
Apoios aos discentes em Redes sociais, como Grupos de WhatsApp;
A participação das representações discentes em reuniões de Colegiado;
Contato com o Coordenador de curso - presencial e virtual;
Acompanhamento do controle de retenção; e
Auxilio no processo de construção da capacitação docente;
A participação da representação discente junto à CPA.

ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS
O Núcleo de Apoio ao discente, da Universidade Candido Mendes tem uma preocupação especial com o seu
egresso, pois seu acompanhamento é fundamental para conhecimento do per l pro ssional dos seus concluintes.
Conhecer o pro ssional que a Universidade entrega à sociedade, permite compreender quais políticas de gestão e
acadêmicas, que foram exitosas ao longo do curso, subsidiando a tomada de decisão da IES, para melhorar a
qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão universitária.
Ademais fortalece as atividades institucionais e os laços acadêmicos, entre egressos e demais membros da
comunidade universitária.
Ressalta-se que o contato contínuo com o egresso poderá trazer contribuições valiosas para a Instituição,
possibilitando discutir novos procedimentos de avaliação e processos educativos.
Vale esclarecer, ainda, que o acompanhamento dos egressos ocorre através encontros, assim como, por demais
meios de comunicação virtual.
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MONITORIA
O Programa de Monitoria visa estimular a iniciação à docência, além de contribuir para a melhoria da qualidade
dos cursos de graduação e promover cooperação entre professores e alunos.
O Programa teve início no 1º Semestre de 2021, com vigência de seis meses, prorrogáveis por mais seis meses,
respeitando-se o Calendário Acadêmico da Universidade.

APOIO PSICOPEDAGÓGICO
O Apoio Psicopedagógico funciona como programa educativo, com autonomia técnica e con dencialidade das
informações. Neste contexto, é assegurado um pro ssional da área de Psicologia\Pedagogia para orientar
discentes e docentes, no enfrentamento de eventuais di culdades encontradas na jornada acadêmica.

PORTAL ACADÊMICO
A Universidade Candido Mendes disponibiliza para os docentes e discentes um Portal Acadêmico denominado
SIGU e AVA, projetado para viabilizar, agregar e distribuir conteúdo de maneira uniforme com acesso via internet.
O Portal possui ferramentas inovadoras, de fácil manuseio e de comunicação e caz, contemplando:
Frequência dos alunos;
Conteúdo das Disciplinas;
Plano de Ensino
Histórico do aluno;
Biblioteca Virtual;
Regulamentos;
Calendário Acadêmico, dentre outros recursos de carácter administrativo e acadêmico.

PROJETO ENADE
O exame nacional de desempenho de estudantes (ENADE) é um componente da política de avaliação da
educação superior. Dessa forma, a Universidade Candido Mendes desenvolve um programa de
acompanhamento de seu corpo discente, diretamente relacionado aos indicadores de desempenho de seus
alunos, de nindo prioridades, para alcançar um ensino de qualidade.

TCC
A Universidade Candido Mendes garante a todos os discente do curso de Direito, orientação individualizada na
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.
A referida orientação ocorre tanto no que tange as normas metodológicas, quanto ao conteúdo jurídico.
Ademais, a IES estimula a publicação de Trabalho de Conclusão de Curso, havendo tal indicação da Banca
Examinadora.
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MOBILIDADE ACADÊMICA
O aluno regularmente matriculado em uma unidade da Universidade Candido Mendes, poderá solicitar
transferência interna para outra unidade da IES, assim como, existe a possibilidade de mobilidade acadêmica
internacional.
A mobilidade acadêmica internacional permite que estudantes possam desenvolver ações ou disciplinas, em
instituições internacionais conveniadas com a UCAM.

INCENTIVOS AOS EGRESSOS
A Universidade Candido Mendes com o objetivo de garantir permanente quali cação aos seus alunos, concede
benefícios aos seus egressos, nos cursos de especialização e mestrado.

CONCLUSÃO
As políticas de atendimento aos discentes da Universidade Candido Mendes pretender garantir o acolhimento, a
permanência e o êxito dos estudantes na instituição.
Todas as ações implementadas tem o compromisso de garantir a democratização de ensino qualidade,
permitindo ao discente autonomia na construção do saber, assim como, a formação de um pro ssional ético.
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