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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

SEÇÃO I  

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - O objetivo geral do Projeto de Orientação Acadêmica do Curso de 

Psicologia é auxiliar o discente no processo de formação universitária, no intuito de 

estimular sua autonomia.  

Os objetivos específicos são: 

I. Viabilizar a integração do aluno ingressante ao contexto universitário.  

II. Orientar o percurso discente quanto ao currículo do curso e às 

escolhas a serem feitas. 

III. Contribuir para a prevenção da evasão acadêmica, identificando 

problemas e informando-os às instâncias pertinentes para as devidas 

providências.  

IV. Buscar estratégias de enfrentamento dos desafios e dos problemas 

que possam afetar o desempenho acadêmico. 

 

SEÇÃO II  

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 2º - O acompanhamento e orientação dos discentes serão realizados por todos 

os docentes do Departamento de Psicologia, com regime de trabalho 40 horas DE, 

por meio de tutoria.  

§1º - Cada professor tutor será responsável por um grupo de no máximo 20 (vinte) 

discentes e os acompanhará até a conclusão do curso. 

§2º - Os discentes serão acolhidos no programa de orientação acadêmica no 
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momento de ingresso no curso, sendo os nomes dos tutores de cada grupo de 

alunos divulgados pela Coordenação do Curso, por meio de edital, no início de cada 

ano letivo.  

§3º - Em caso de eventual necessidade de substituição do docente tutor por 

afastamento, licença, cargo ou outra questão específica, a mesma deverá ser 

comunicada formalmente ao Colegiado de Curso que procederá a substituição. 

Art. 3º - A forma de atendimento será em grupo, sendo os encontros presenciais, 

com duração aproximada de duas horas, e periodicidade mínima de dois encontros 

semestrais, um deles preferencialmente no início e outro necessariamente ao final 

de cada semestre letivo.  

§1º - As datas e horários do Cronograma de orientação, bem como o local onde se 

realizarão os encontros, deverão ser agendados e comunicados aos alunos pelo 

tutor com antecedência mínima de quarenta e oito horas.  

§2º - A comunicação virtual poderá ser utilizada como forma complementar de 

acompanhamento. 

Art. 4º - A cada encontro o acadêmico e o tutor deverão preencher e assinar a Ficha 

de Acompanhamento da Orientação Acadêmica, conforme modelo disponibilizado 

pela Coordenação do Curso (Anexo 1).  

Art. 5º - A participação dos discentes nas atividades de orientação acadêmica é 

facultativa, podendo o aluno formalizar, a qualquer momento, na Coordenação do 

Curso, pedido justificado de desvinculação do Programa de Orientação Acadêmica. 

Art. 6º - Os documentos de tutoria serão arquivados na secretaria da Coordenação 

do Curso, organizados em pastas por professor tutor, sendo, após a conclusão do 

curso, arquivados por cinco anos na pasta individual de cada aluno e, findo esse 

prazo, serão descartados. 
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SEÇÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES  

Art. 7º - As atribuições do Colegiado do Curso, da tutoria e dos discentes estão 

definidas na Resolução 95/15-CEPE.  

§1º - São atribuições do Colegiado do Curso: 

I. “Elaborar e aprovar o regulamento do Programa de Orientação 

Acadêmica do curso;  

II. Supervisionar e orientar o cumprimento da orientação acadêmica; 

III. Avaliar periodicamente os resultados obtidos no Programa de 

Orientação Acadêmica a partir das informações provenientes das 

avaliações institucionais e dos relatórios do programa, propondo 

alterações quando necessário;  

IV. Estabelecer o cronograma de orientação prevendo as atividades de 

acolhimento e acompanhamento de acordo com o calendário 

acadêmico;  

V. Definir a composição numérica dos grupos de estudantes por tutor;  

VI. Registrar a orientação acadêmica mantendo histórico das atividades; 

VII. Deliberar sobre a substituição da tutoria, quando devidamente 

solicitada;  

VIII. Consolidar os relatórios apresentados pela tutoria.”  

 

§2º - São atribuições da tutoria entre outras definidas pelo Colegiado:  

I. “Acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes sob sua 

responsabilidade, verificando a cada período letivo as notas ou 
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conceitos obtidos e eventuais reprovações, destacando a importância 

do rendimento na sua formação acadêmica; 

II. Propor ações resolutivas para as dificuldades encontradas pelo 

estudante sugerindo alternativas, tais como: cancelamento de 

disciplina, aproveitamento de conhecimento, trancamento de curso, 

aulas de reforço, entre outras; 

III. Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e as resoluções e 

normativas da UFPR; 

IV. Orientar os estudantes quanto ao cumprimento da matriz curricular e 

auxiliá-los na seleção das disciplinas, tanto das obrigatórias quanto 

das optativas, a serem cursadas a cada período letivo, assegurando 

que o grau de dificuldade e carga horária desta seleção tenha como 

referência o desempenho acadêmico apresentado; 

V. Elaborar plano de estudos em comum acordo com o estudante e a 

coordenação, visando reorganizar a sua trajetória acadêmica; 

VI. Apresentar as possibilidades de participação dos estudantes em 

projetos de pesquisa, em projetos de extensão, em programas de 

iniciação à docência e em eventos científicos; 

VII. Sugerir aos estudantes, quando necessário, os serviços oferecidos 

pela UFPR para apoio psicológico e social e/ou de serviços de saúde; 

VIII. Dialogar com a coordenação do curso para adequar sua tutoria às 

especificidades do curso; 

IX. Apresentar ao Colegiado do Curso relatório de participação dos 

tutorados nas atividades realizadas, ao final de cada período letivo.” 

 

§ 3º - São atribuições dos discentes incluídos no Programa:  
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I. “Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, as resoluções e as 

normativas, o calendário acadêmico específico do seu curso, bem 

como seus direitos e deveres como estudante da UFPR; 

II. Comparecer aos encontros agendados em comum acordo com a 

tutoria, mantendo-a informada sobre o seu desempenho acadêmico; 

III. Cumprir o Plano de Estudos elaborado; 

IV. Agendar novos encontros com o tutor em caso de alguma dúvida e 

sempre que julgar necessário; 

V. Fornecer subsídios ao tutor para o preenchimento do relatório de 

orientação acadêmica; 

VI. Solicitar ao Colegiado do Curso, substituição do tutor, mediante 

apresentação de justificativa”. 

 

 

SEÇÃO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 8º - O presente programa de orientação acadêmica será implantado no início 

do semestre letivo seguinte à sua aprovação e todos os alunos regularmente 

matriculados no Curso de Psicologia serão inseridos em grupos de orientação, sob 

a tutoria dos professores do Departamento de Psicologia. Os grupos serão 

constituídos de acordo com o ano de ingresso do discente, sendo em média cinco 

grupos para cada ano do curso.   

Art. 9º - O Projeto de Orientação Acadêmica do Curso de Psicologia será avaliado 

periodicamente pelo Colegiado de Curso.  

Art. 10 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso de Psicologia.  
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ANEXO 1 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

 

Estudante: ____________________________________________________ 

Registro Acadêmico: GRR___________  Período do curso:_______ 

Assinatura: __________________________________ 

 

Tutor: ________________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________ 

Ano letivo de: _______________ 

DATA ASSUNTO RUBRICA 

Tutor 

RUBRICA 

Estudante 
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OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 


