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PROGRAMA DE APOIO AO DISCENTE  

APRESENTAÇÃO  

  

            Quando se contempla a importância, na missão da FAMETRO, da formação de 

cidadãos éticos e profissionais competentes para o contexto atual, é lógico que se passe a 

pensar em termos como acesso e permanência dos egressos da Educação Básica na 

Instituição. Conforme o artigo 26, 1º, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o 

acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, 

perseverança e determinação mostrados por quem a busca.   

             A Educação Superior deve ser oferecida em qualquer idade e para quaisquer 

pessoas, com base nas competências adquiridas anteriormente. Assim, a igualdade de 

acesso, não admite qualquer discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião ou 

condições sociais e deficiências físicas. Por outro lado, além do acesso, é preciso pensar 

na permanência dos alunos.   

             Para tanto, entra em pauta o desenvolvimento de soluções educacionais capazes 

de minimizar as variáveis que interfiram nas condições de permanência. Tanto a atenção 

dispensada ao binômio acesso/permanência, como as definições da Política Institucional 

para o Ensino, no que se refere à formação dos acadêmicos, implica a superação dos 

obstáculos enfrentados por eles. Isso deu origem ao Programa Institucional de Apoio aos 

Discentes de forma a contribuir, tanto em termos de acesso, quanto de permanência dos 

alunos na FAMETRO.  

              No que compete ao suporte acadêmico ao discente, a FAMETRO oferecerá uma 

gama de serviços que se destinem fundamentalmente a ofertar melhores condições de 

continuidade acadêmica aos alunos de nossa Instituição, a saber:   

  

1 ATIVIDADES DE NIVELAMENTO  

             Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos novos alunos no 

Curso de Enfermagem, a IES oferece aos seus alunos Cursos de Nivelamento.  

             Dada a importância do uso correto da Língua Portuguesa e dos fundamentos de 

Matemática, são ministrados Cursos de Gramática e Redação, bem como de Matemática 

Básica. Esses Cursos visam a suprir as deficiências básicas dos alunos que não consigam 

acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo 

não só os alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar, como também 

os que necessitam de reforço das bases de Ensino Médio. As aulas são realizadas aos 

sábados, sem qualquer custo adicional aos alunos.  



   

2  

  

  

2 ACOLHIMENTO AO INGRESSANTE  

                  Aos novos alunos, propomos ações de acolhida aos calouros, que vão desde a 

visitas guiadas às instalações da IES, palestras de esclarecimento sobre a vida acadêmica 

e serviços da IES, minicursos para orientação aos estudos, distribuição do Manual do Aluno 

e Programa de Nivelamento e Atendimento Psicopedagógico.  

  

3 ATENDIMENTO EXTRACLASSE  

                 O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador do 

Curso, pelos professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com 

jornada semanal específica para atendimento, assim como pelo Apoio Psicopedagógico ao 

Discente.  

               A IES também tem como política de apoio ao desenvolvimento acadêmico de 

seus alunos, o acompanhamento sistemático dos índices alcançados por eles nas Provas 

e Exames Nacionais de Desempenho. Esse acompanhamento ocorre com base na análise 

crítica dos resultados alcançados apresentados nos relatórios disponibilizados pela 

iniciativa oficial e outros relatórios internos. Esses documentos possibilitam ao corpo 

docente visualizar, acompanhar e intervir quando necessário no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento dos nossos acadêmicos.  

  

4 REPRESENTATIVIDADE DISCENTE  

                A IES compreende que a representatividade discente é um dos pilares do 

funcionamento de uma gestão democrática e, nesse sentido, estimula-se a organização 

dos alunos e valoriza-se a participação deles com base no Colegiado Discente, formado 

pelo conjunto de representantes discentes escolhidos de maneira livre por seus pares. 

Esse Colegiado possui um calendário de reuniões semestrais e, além disso, os 

representantes discentes possuem assento no Colegiado de Curso com direito a voz e 

voto.  

  

5 DIRETÓRIO ACADÊMICO 

                  A FAMETRO oferta infraestrutura para o funcionamento de seu Diretório 

Acadêmico e incentiva a organização estudantil, conforme prevê o seu Regimento Interno.   
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6 PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO  

                    Serão concedidas Bolsas de Estudo aos alunos que desenvolverem projetos 

de iniciação científica/pesquisa/extensão, sob a orientação docente. Atualmente, a 

Faculdade disponibiliza Bolsas na forma de desconto nas mensalidades, como:  

a) Bolsa Desconto de Iniciação Científica: A IES, por meio do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC oferece Bolsas de Iniciação Científica, como forma 

de estimular e apoiar a participação dos estudantes nos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pela Instituição.  

             O PIBIC é um instrumento que proporciona a melhor forma de trabalho com o 

aluno, incentiva-o a novas iniciativas e valoriza o seu espírito de empreendimento, 

curiosidade, interesse e gosto pela investigação.  

b) Política de Desconto: A IES mantém uma política de desconto de 15%, sendo 10% 

para o vencimento e 5% para convênios.  

c) Para os colaboradores, há um desconto de 30%. Convênios Empresa por Contrato; 

Convênio alunos Cemetro, Cejur e Pós-Graduação.  

d)  Programas de Financiamento Estudantil: Fies, Prouni e Bolsa Universidade da 

Prefeitura Municipal de Manaus, Quero Bolsa, Educações. 

e)  Participação no Programa Quero Bolsa e Educações  

  

7 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS  

               A FAMETRO implantará Programa de Acompanhamento dos Egressos, com o 

objetivo de estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos e desencadear 

ações de aproximação, contato direto e permanente por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas algumas ações, tais como:  

  

• Criação de base de dados, com informações atualizadas dos egressos;  

• Criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante com eles 

e oferecer espaços de debates sobre sua vida profissional e atuação social;  

• Disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, cursos, 

atividades e oportunidades oferecidas pela IES, a fim de promover 

relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos.  

  

Além disso, o Programa de Acompanhamento do Egresso busca viabilizar uma linha 

permanente de estudos e análises sobre alunos egressos, com base nas informações 
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coletadas e cujo objetivo é avaliar a qualidade do ensino e a adequação da formação do 

profissional para o mercado de trabalho.  

  

8 OUVIDORIA  

               Sistema aberto de acolhimento de dúvidas, reclamações e elogios, disponível no 

site institucional, com atendimento presencial de alunos e funcionários da IES, em horário 

comercial.  

  

9 ACESSABILIDADE  

              Para a promoção da Acessibilidade, a IES oferece o Plano Quinquenal de 

Promoção à Acessibilidade em apêndice deste documento.  

  

10 MONITORIA 

             Para o estímulo da atividade acadêmica e docente, a IES oferece o Programa de 

Monitoria, como parte integrante de sua política de Ensino. O Manual de Monitoria 

encontra-se em apêndice a este documento.  

  

11 ESCOLA DE LÍDERES 

             Oficinas de formação ofertadas de modo gratuito e vinculadas à extensão para a 

formação de lideranças e, em especial, para a qualificação da representatividade discente.  

  

12 APOIO PSICOPEDAGÓGICO E ACESSIBILIDADE  

              O Apoio Psicopedagógico na FAMETRO dar-se-á por meio de uma estrutura 

pedagógico-administrativa denominada Núcleo e Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade. 

Nesse espaço, a partir da intersecção da Pedagogia com outras áreas de conhecimento, a 

FAMETRO realiza ações de prevenção e de apoio aos alunos com problemas, distúrbios, 

dificuldades de aprendizagem e, ainda, àqueles com necessidades educativas especiais 

específicas de natureza permanente. O NAPA tem como objetivo geral promover, por meio 

do atendimento psicopedagógico e social, a saúde dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais e contribuir para o processo de aprendizagem e inclusão do aluno para seu 

pleno desenvolvimento. O Regulamento do Núcleo de Apoio Pedagógico e Acessibilidade 

encontra-se anexo a este Programa.  
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13 INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE ACADÊMICA 

                      A FAMETRO mantém Convênio com Instituições de Ensino estrangeiras, a 

fim de promover o intercâmbio e a troca de experiências entre diferentes culturas.  

  

 14 PORTAL ACAADÊMICO   

                     A FAMETRO disponibiliza aos alunos um portal acadêmico e, por ele, os 

alunos têm acesso às notas, acompanhamento das frequências, informações sobre 

calendário de provas, calendário acadêmico, emissão de boletos, informações sobre o 

acervo da biblioteca e demais informações relacionadas à vida acadêmica e financeira do 

aluno.  

  

 O Regulamento do Núcleo de Apoio Pedagógico e Acessibilidade encontra-se anexo 

a este Programa.  

  

  

  


