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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA



MISSÃO E VALORES

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cumprimento
à sua visão e missão institucional e em consonância com
seus valores, preocupa-se com o desenvolvimento
integral de seus alunos, em seus aspectos cognitivos,
afetivos, psicossociais e espirituais. Tal preocupação se
traduz na institucionalização do PROATO, que foi
idealizado para garantir o acesso, permanência e sucesso
acadêmico dos nossos alunos.



Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com Deficiência –
13.146/2015

Desafio: derrubar barreiras para a inclusão educacional

Importância da inclusão na universidade

Promoção de acessibilidade

Resolução CONSU – 5 de julho de 2015 – criação do PROATO



OBJETIVOS

- Orientar os alunos que apresentem necessidade de

acompanhamento e apoio psicopedagógico ao longo da

formação.

- Atingir a terminalidade não apenas com a certificação,

mas com a apropriação dos conteúdos ensinados.



SERVIÇOS

Tal acompanhamento contempla:

§ acolhimento;

§ orientação de estudos aos alunos que buscam maior 

rendimento acadêmico; 

§ adaptações curriculares de acordo com as demandas



EQUIPE

§Coordenadora: Roseli F. L. Caldas
§Psicopedagoga: Andréia S. de Jesus
§ Psicólogo: Leonidas Valverde
§Assistente Social: Ivaneide Guedes
§Auxiliar administrativo: Thamiris S. Peca
§Professor(a) Representante do PROATO  na Unidade Universitária
(Representante – 8 horas; Agente – 4 horas)

§Apoio: Capelão- Rev. Gildásio dos Reis



PROATO nas Redes Sociais

- Divulgação das atividades do PROATO para a comunidade interna e 
externa ao Mackenzie (Facebook e Instagram).



PÚBLICO ALVO

Alunos da UPM com:

- Deficiência
- Dificuldades de aprendizagem
- Dificuldades na adaptação/ingresso na universidade
- Questões psicossociais 





AÇÕES

• Apoio a alunos com deficiências (física, cognitiva, sensorial, psicossocial) 

• Adaptações (Braile, material ampliado, Intérprete de Libras, vídeos legendados, 
gravação de aulas, Escriba, etc) 

• Orientação de estudos, adequação da grade a ser cursada, solicitação de dilação 
de prazos; orientação profissional



AÇÕES

• Orientação psicopedagógica

• Encaminhamento para atendimento clínico, quando necessário

• Apoio e orientação individual e coletiva aos professores (eventos e oficinas de 
formação na área de inclusão)



AÇÕES QUE O PROATO NÃO REALIZA

§avaliação psicológica; 

§emissão de laudos;

§ psicoterapia;

§ abono de faltas;

§ transferência de período;

§trancamento e cancelamento de matrícula;

§ concessão de bolsas e outros assuntos relacionados ao financeiro.



PARCERIAS

- PMI – Programa Mackenzie de Inclusão

- Clínica-escola do curso de Psicologia



ACESSO AO PROGRAMA
§Próprio aluno

a. TIA - link no Portal Informativo do Aluno;

b. E-mail - proato.atendimento@mackenzie.br;

c. Telefones: 2766-7617 ou 2766-7618.

§Representantes do PROATO nas Unidades Acadêmicas, professores ou coordenadores dos

cursos;

§Familiares;

§ outros departamentos da instituição.



OBRIGADA!


