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Coordenadoria de Ações Educacionais da

Universidade Federal de Santa Maria constitui-

se em órgão executivo da Administração

Superior, subordinado ao Gabinete do Reitor,

com vistas à efetivação de ações atinentes à

inclusão na UFSM, atuando como agente de

inovação pedagógica e social nos processos de

acesso, permanência, aprendizagem à

instituição. (Resolução nº 030/2017).



Art. 2º - Constituem finalidades da
Coordenadoria de Ações Educacionais:
I – contribuir efetivamente para a democratização do
acesso à Instituição, primando pela inclusão social,
racial e de pessoas com deficiência, surdez, transtornos
do espectro do autismo e altas
habilidades/superdotação[...]
II – criar instrumentos para proporcionar a interação da
produção de conhecimento e acesso ao saber
acadêmico e ao conhecimento tradicional;



• III – promover a redução de desigualdades sociais e
étnico-raciais, por meio da eliminação de barreiras
atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas, urbanísticas,
nos transportes, de informação e comunicação;

• IV– acompanhar e dar apoio educacional aos
discentes da educação básica e superior na
modalidade presencial e à distância, como forma de
minimizar as dificuldades de permanência na
Instituição, quais sejam, de natureza socioeconômica,
pedagógica ou simbólica, e de acessibilidade,
atentando para especificidade de cada cota;

• V– responsabilizar-se junto às demais unidades
universitárias, pela assessoria na promoção de ações
para o fomento à produção de conhecimento na área;



• VI - efetivar os processos de apoio acadêmico aos
discentes da UFSM;

• VII - propiciar o atendimento às demandas por
permanência e aprendizagem dos discentes e
interação psicopedagógica, mediando estas ações
com as Coordenações de Cursos e Chefias de
Departamentos Didáticos da Instituição e junto aos
demais órgãos, na defesa da sustentabilidade
educacional e das relações sociais e atitudinais;



Os Núcleos desenvolvem as seguintes 
atividades:

❑ Atendimento Educacional Especializado (Rede de profissionais de atendimento); 

❑ Orientação Profissional; 
❑ Pedagogia; 

❑ Psicologia; <Solicitação por meio de formulário próprio>

❑ Psicopedagogia; <Solicitação por meio de formulário 
próprio>

❑ Tradução e interpretação-Libras; <Solicitação por meio de 
formulário próprio>

❑ Audiodescrição <Solicitação por meio de formulário próprio>
❑ Braille<Solicitação por meio de formulário próprio>

❑ Formação: Minicursos, Cursos , Palestras, <Divulgação na 
página>

❑ Rodas de conversa; <Divulgadas na página>



❑ Acompanhamento da Resolução 033/2015- Regulamenta o
processo de acompanhamento pedagógico e cancelamento
de matrícula e vínculo com a UFSM; Desenvolve o Plano de
Acompanhamento Pedagógico;

❑Monitorias de apoio a aprendizagem (indígena, física, 
química e matemática).

❑ Acompanhamento desempenho acadêmico estudantes 
surdos.

❑ Estágios curriculares.

❑ Cursos: Libras, Altas Habilidades/superdotação, Abdias 
Nascimento.



 Local: Prédio 67-Sala 1116

▪ E mail: caed@ufsm.br

▪ Site: ufsm.br/caed

▪ Facebook: facebook.com/caedufsm

▪ Fone 
▪ (55) 3220 9622

▪ (55) 91510327

Contatos dos Núcleos na página da Caed:
Núcleo de Acessibilidade

Núcleo de Aprendizagem

Núcleo de Ações Afirmativas

▪ Horário de Atendimento: 8h às 19h
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