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A Direção da Faculdade de Ciências da Saúde Archimedes Theodoro, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna público o presente Programa. 

O Programa de Acolhimento aos ingressantes, é um evento de recepção aos novos 

alunos que ingressam na Faculdade de Ciências da Saúde Archimedes Theodoro. Os calouros 

são recepcionados pelo coordenador de curso, e alguns professores, dando-lhes as boas 

vindas. O programa tem  por objetivo acolher e facilitar a adaptação do estudante 

ingressante ao novo ambiente, buscando a integração entre aluno-aluno, aluno-professor, 

aluno colaborador, aluno-coordenação. Este tipo de assistência possibilita aos estudantes a 

construção de identidades pessoais e coletivas, fundamentais para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 

No primeiro momento, na Aula Inaugural, os ingressantes são recepcionados pelo 

coordenador de curso e alguns professores, dando-lhes as boas vindas! 

Neste momento também são apresentados os setores da faculdade e suas funções, 

os programas de atendimento aos discentes, e todos os serviços oferecidos pela IES. Essa 

atividade visa apresentar a rotina acadêmica aos alunos ingressantes. 

Durante as palestras, são apresentados os setores da IES e suas funções, o 

informativo sobre o funcionamento dos cursos e das coordenações e apresentação do 

manual do discente. 

Essa atividade visa apresentar a rotina acadêmica aos alunos, com a finalidade de 

facilitar sua trajetória na Instituição. 

O programa também propõe acolher o aluno ingressante , nas suas especificidades 

oferecendo também Nivelamento que contribui para a superação das lacunas herdadas do 

ensino em níveis anteriores e ajuda os alunos a realizar um curso superior de qualidade, sua 

principal meta é possibilitar oportunidades iguais para seus alunos, gerando um ambiente 

acadêmico mais justo e solidário e apoio psicopedagógico através do NAP, que tem por 
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finalidade  zelar pelo bem estar e qualidade dos alunos e prevenir o bom desenvolvimento 

pessoal e social, visando assim o sucesso no desempenho acadêmico, tal atendimento tem 

como finalidade orientar e esclarecer dúvidas dos alunos em relação ao seu curso, 

dificuldades de aprendizado, de relacionamento em sala de aula ou particulares, seja com 

familiares, ou no trabalho que podem estar refletindo no seu desempenho acadêmico. Ainda 

preocupa-se em acolher as angústias que ocorrem durante o processo de formação 

profissional.  

 

 

Além Paraíba, 2014. 

 


