
 

CLÍNICA DE PSICOPEDAGOGIA DAS FACULDADES INTA 

APRESENTAÇÃO 

Entendemos que o processo ensino-aprendizagem tem início desde o 

momento do nascimento até a terceira idade, o que muda durante este 

processo é a qualidade do ensino e da aprendizagem recebida. As Faculdades 

INTA, além de oferecer, uma infraestrutura de qualidade foi além, 

preocupando-se também com os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, entre outros transtornos que impossibilitem o acadêmico de 

avançar no conhecimento. A clínica oferece atendimento psicopedagógico 

diariamente, nos turnos manhã, tarde e noite. 

OBJETIVO 

Atuar com seriedade na promoção e qualificação do processo ensino-

aprendizagem, contribuindo com ações voltadas para a comunicação, dando 

abertura ao corpo discente, docente e funcionários da IES possibilitando: 

atendimento, orientação e encaminhamentos quando for necessário. 

AÇÕES DA CLÍNICA 

 Ampliar a capacidade dos estudantes em seu desenvolvimento de forma 

a construir sua identidade psicossocial e profissional; 

 

 Disponibilizar um espaço de escuta terapêutica sem nenhum ônus extra 

ao estudante da Faculdade, com o intuito de aprofundar o 

autoconhecimento do sujeito, possibilitando uma melhor compreensão e 

ressignificação de sua história acadêmica, pessoal e/ou profissional;  

 

 Orientar e acompanhar o acadêmico nas queixas, disponibilizando 

momentos de escuta e atividades inerentes às queixas relatadas; 

 

 Proporcionar condições para o desenvolvimento das inteligências 

múltiplas no corpo discente com vistas ao desenvolvimento global de 

sua capacidade profissional, relacional e humana. 



PARCEIROS NO PROCESSO DE TRABALHO  

SEAD – Serviço de Acompanhamento ao Discente, no qual a professora Rita, 
Assessora Pedagógica da PRODEG, junto ao Pró- Diretor de Ensino de 
Graduação, Professor Rômulo, desenvolvem um trabalho direcionado aos 
alunos de todos os cursos para atender as demandas educacionais do discente 
a nível administrativo e pedagógico. 

Coordenadores e professores de cada curso: uma parceria necessária para o 
desenvolvimento de um trabalho com excelência na Clínica de Psicopedagogia. 

EQUIPE 

Prof.ª Doutoranda Marisa Pascarelli Agrello (diretora da clínica de 
psicopedagogia). 

Profª Mestre Léa Barbosa de Sousa (coordenadora da clínica de 
psicopedagogia). 

Profª Mestre Rita de Cássia Marques Costa (coordenadora do SEAD) 

Srtª. Andreza Oliveira Braga (secretária da clínica) 

TERAPEUTAS DA CLÍNICA DE PSICOPEDAGOGIA 

Profº Mestrando Francisco Robério Linhares Rodrigues 

Profª Mestranda Cristhiane Aguiar Vieira Souza 

Profª Especialista Delisa Damasceno 

Profª Especialista Nivalda Silva 

Profª Especialista Luzilda Aragão 

 


