Serviço de Assistência Estudantil - SAE
A vivência enquanto estudante é um processo que ultrapassa o conteúdo acadêmico inclui a relação com os professores, com os colegas e todas as demais questões
pessoais.
Com o objetivo de favorecer o seu sucesso nessa jornada, o IF Sudeste MG - Campus
Juiz de Fora oferece ao seu corpo discente o Serviço de Assistência Estudantil – SAE,
espaço de escuta, que proporciona acolhimento e orientação.
Formado por uma equipe de profissionais de Psicologia e de Serviço Social, que trabalha
com a perspectiva da formação integral do estudante, o SAE realiza intervenções que
buscam garantir sua permanência, com qualidade, na Instituição, assim como o seu
desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.
Dessa forma, a abordagem da equipe direciona-se ao processo de acompanhamento
continuado ao estudante, com vistas à melhoria da sua relação com a aprendizagem, do
atendimento às suas necessidades rotineiras e, ainda, da busca da construção de um
espaço de reflexão que extrapole os problemas mais imediatos do cotidiano escolar.

Principais objetivos do SAE:
 Garantir condições para o bom desenvolvimento do estudante em seus aspectos
psicológicos, sociais e acadêmicos;
 Contribuir para a permanência estudantil, com qualidade, através de modalidades
de bolsas em atendimento às demandas decorrentes da condição de estudante
como transporte, alimentação, moradia, dentre outras;
 Minimizar as dificuldades que estejam comprometendo ou impedindo o
desenvolvimento pessoal e acadêmico do estudante, sejam de ordens emocionais
e/ou financeiras;
 Facilitar as relações interpessoais no contexto de sala de aula;
 Acompanhar a evolução do aluno desde sua entrada no Instituto até a preparação
para a inserção no mercado de trabalho;
Principais atividades do SAE:
 Avaliação psicológica:
 Programa de Orientação Profissional: tem como objetivo contribuir para a inserção
dos estudantes no mercado de trabalho, a partir da discussão de temas como
tomada de decisões, preparação de currículo e habilidades sociais no trabalho,

fundamentados no conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das
relações do mercado de trabalho. Este Programa está em fase de elaboração e
tem como público-alvo os estudantes que estão concluindo o curso e será
implementado a partir do 2º semestre letivo.
 Aconselhamento Psicológico: tem como objetivo auxiliar o estudante no processo
de modificação de atitudes e comportamentos, bem como o fortalecimento da sua
auto-estima. Desenvolve-se a partir de uma situação de aprendizagem, na qual o
estudante é ajudado a conhecer a si próprio, suas possibilidades e prospecções
futuras, a fim de fazer uso adequado de suas potencialidades e características.
 Programa de Assistência Estudantil: tem como objetivo criar condições de
permanência para estudantes dos cursos presenciais, regularmente matriculados,
contribuindo para a conclusão, com qualidade, do curso, na perspectiva da inclusão
social e democratização do ensino público. Este Programa é executado de acordo
com as modalidades oferecidas no âmbito da Instituição e, atualmente contempla a
Bolsa Moradia, a Bolsa Manutenção, o Transporte e a Alimentação.
 Acompanhamento individual e/ou familiar, seja por demanda espontânea ou por
encaminhamento dos demais setores da escola, nas áreas de Psicologia e Serviço
Social.
 Atendimento individual ou em grupo.
 Emissão de pareceres técnicos nas áreas de Psicologia e Serviço Social.
 Fomento, articulação e coordenação de atividades em conjunto com o Grêmio
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Acadêmicos e Coordenações de Cursos para o exercício de cidadania e
qualificação profissional, humanização do ambiente acadêmico e promoção da
melhoria da qualidade de vida dos estudantes do Campus Juiz de Fora.

