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INTRODUÇÃO 
 
O Grupo de Atenção as Famílias dos Alunos Deficientes/Necessidades Educacionais 
Especiais tem por objetivo acolher as mesmas, tendo em vista o aumento dessa 
população nesta instituição de ensino superior. O Setor de Atenção ao estudante - 
SAES, viisa possibilitar um espaço de escuta e de troca de experiências entre essas 
famílias estimulando a melhor adaptação e permanência do aluno na universidade. 
Através de uma escuta especializada, o acadêmico e sua família poderão através de 
encontros periódicos contar com um espaço favorável ao seu crescimento e 
amadurecimento. O acolhimento/acompanhamento amplia o foco do problema 
vivenciado, abre novas perspectivas, levando a maior autoconhecimento, ajudando a 
lidar melhor com as crises inerentes ao processo de desenvolvimento da pessoa. Com 
isso, pode-se rever seu momento na universidade, sua relação psico-educacional e 
todo seu envolvimento no contexto universitário. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Toda espera de um bebê vem munida de muitas expectativas, quando a família se 
depara com a chegada de um filho deficiente / e ou com necessidades educacionais 
especiais, há uma quebra na idealização deste bebê, podendo marcar de modo 
negativo o desenvolvimento familiar. Esta marca poderá comprometer o 
desenvolvimento psicológico, cognitivo e afetivo da criança, caso a família não elabore, 
psiquicamente, o fato de que a criança não é plenamente saudável. Auad e Conceição 
(2008) evidenciam a importância da família como contexto de maior riqueza de 



 

interações sociais. Lopes, Kato e Corrêa (2002) destacam que o suporte familiar é o 
aspecto mais benéfico na educação das pessoas com necessidades especiais. A 
Universidade tem um papel fundamental para a transformação e mudança de vida 
com qualidade do portador de deficiência/ necessidades educacionais especiais. 
Pensando nisso, a equipe do SAES convidará os familiares de todos os alunos com 
deficiência ou necessidades educacionais especiais que fazem sua graduação em 
algum curso da Universidade de Passo fundo, para encontros grupais, mensais, nas 
dependências do Campus I. Proporcionar-se-á momentos de escuta e de trocas de 
experiências entre os familiares, bem como a realização de dinâmicas de grupo e 
orientações necessárias. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Consideramos que o Grupo de Atenção as Famílias dos Alunos Deficientes / 
Necessidades Educacionais Especiais é de suma importância para fortalecer os vínculos 
entre os familiares e a universidade. Neste sentido o SAES, procura atraves deste 
grupo, viabiliar encontros, para trocas de experiências entre os familiares e o meio 
acadêmico 
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