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INTRODUÇÃO  

  

As atividades extraclasse são momentos privilegiados de um sólido contato entre 

estudantes e docentes, em que se realizam consultorias, que contribuem para o estudante:  

• reconhecer as necessidades educacionais pessoais;  

• desenvolver um método próprio de estudo, utilizando adequadamente a 

diversidade de recursos educacionais;  

• avaliar criticamente os progressos obtidos.  

Nesse contexto, os atendimentos extraclasses são necessários e imprescindíveis, pois, 

nesta proposta pedagógica o professor atua como consultor, orientador e preceptor atendendo 

os alunos nos momentos de dificuldade, esclarecendo dúvidas e entendimentos tanto cognitivos 

como de habilidades psicomotoras e atitudinais. O professor auxilia o aluno a perceber déficits 

de aprendizagem, e proporciona ao mesmo, caminhos para resolvê-los.  

Essas atividades desenvolvidas ao longo do processo ensino-aprendizagem têm um 

cunho investigatório, abordam os conteúdos programáticos desenvolvidos nos diferentes 

módulos, além de atenderem a um contexto amplo para a formação global, dando ênfase às 

atividades que promovem o exercício da iniciação à educação científica.  

  

OBJETIVOS  

  

O Programa de Atendimento Extraclasse da FACULDADE UNIBRAS DA BAHIA 

FACBRAS tem por objetivos:  

• criar oportunidades de esclarecimento das dúvidas oriundas dos estudos 

individuais e das discussões em grupo;  

• criar oportunidades de esclarecimento das dúvidas em relação às 

atividades  

psicomotoras e atitudinais.  

METODOLOGIA  

  

  

Destacamos para esse atendimento a seguinte operacionalização:  

• atendimento individual do estudante;  
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• levantamento das dúvidas apresentadas pelo estudante decorrentes do estudo;  

• promoção de ações que incentivem a pesquisa bibliográfica;  

• leitura e discussão dos assuntos referentes às dúvidas apresentadas;  

• realização de registro a ser encaminhado ao coordenador sobre as principais  

dúvidas apresentadas pelos estudantes.  

  

CRONOGRAMA  

  

  

A ser estabelecido pelo coordenador do curso, juntamente com o Núcleo Docente 

Estruturante. Para o Programa Extraclasse, os docentes do curso disponibilizarão 4 horas 

semanais para atendimento extraclasse ao estudante.  

  

AVALIAÇÃO  

  

  

A avaliação deste programa dar-se-á por meio de:  

• instrumentos de avaliação do programa a ser preenchido pelo professor e pelo 

coordenador;  

• relatório apresentado pelo professor à coordenação relatando os atendimentos 

feitos nas horas destinadas por ele para esse fim.  

  

RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA  

  

  

A responsabilidade por este programa estará ao cargo do Núcleo Docente Estruturante 

e dos docentes que fazem parte do curso. Este Regulamento entrará em vigor após sua 

aprovação pelo Colegiado de Curso e homologado pelo Conselho Superior da FACULDADE 

UNIBRAS DA BAHIA - FACBRAS.  

  

Conselho Superior  

  


