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Caro(a) estudante universitário(a),

É um enorme prazer acompanhar você nesta nova etapa de vida e contribuir 

para o seu desenvolvimento intelectual e emocional no decorrer da sua jorna-

da universitária. 

Somos o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e atuamos nas diversas Escolas da 

FGV no Rio de Janeiro e em Brasília.

Elaboramos este material que contém informações relacionadas com o nosso 

setor para que você possa nos conhecer melhor e entender o quanto podemos 

apoiá-lo(a) na sua trajetória acadêmica. 

Desejamos que se sinta acolhido(a) pela Instituição e aproveite as diversas 

possibilidades oferecidas pelas Escolas da FGV. 

Estaremos sempre ao seu lado ao longo de todo esse percurso.

Conte conosco!

Seja bem-vindo!

Um abraço da Equipe do NAP.
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Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP).
O que fazemos, onde estamos e quem somos?

O que fazemos?

Os 3 pilares do NAP

O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) foi criado há 20 anos para atender às 

demandas pedagógicas e psicopedagógicas de estudantes, professores e co-

ordenações dos cursos de graduação no Rio de Janeiro e em Brasília.

O NAP trabalha sob três pilares: acompanhamento pedagógico e psicopeda-

gógico, escuta ativa e acolhimento e organização de estudos.

• Acompanhamento pedagógico e psicopedagógico

O NAP acompanha você desde o seu ingresso na Instituição até a integraliza-

ção do curso. Esse acompanhamento é realizado com o objetivo de fazer com 

que o seu processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma significativa e 

contribua para o seu desenvolvimento intelectual e emocional.

• Escuta ativa e acolhimento 

Por meio da escuta ativa e do acolhimento, o NAP busca conhecer as suas de-

mandas, minimizar as suas inquietações e criar estratégias de aprendizagem 

que visem a sua evolução acadêmica e pessoal, com base no desenvolvimento 

de habilidades interpessoais e no aprimoramento de conceitos relacionados 

como: resiliência, empatia, trabalho em equipe, liderança e comprometimento, 

entre outros. Vale ressaltar que não somos psicólogas e não fazemos atendi-

mento terapêutico.

• Organização de estudos

O NAP realiza um trabalho individualizado com os(as) estudantes que pos-

suem dificuldades relacionadas com o gerenciamento de tempo, foco e con-

centração. Por meio do relato da sua rotina, montamos, juntos, uma organi-

zação de estudos condizente com as suas necessidades. O nosso objetivo é 

conseguir sistematizar uma rotina de estudos que vise ao melhor aproveita-

mento dos conteúdos abordados nas disciplinas, incentivar o processo de 

autonomia intelectual e estimular um bom desempenho acadêmico.
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Outras atividades 

O NAP promove oficinas, webinars, encontros individuais e coletivos e rodas 

de conversa sobre assuntos e temas relevantes para a sua formação e para a 

preservação da sua saúde mental e promoção do seu bem-estar. 

Contamos com a sua participação nos nossos eventos.
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Onde fica o NAP e como
posso falar com o Núcleo?

O NAP está situado no edifício-sede da FGV, localizado na Praia de Botafogo, 

190/3º andar, sala 309 –  Botafogo – Rio de Janeiro – RJ

Telefone: (21) 3799-5910

E-mail: nucleo.pedagogico@fgv.br

Siga o NAP pelo Instagram: @napfgvrio

Realizamos também atendimento a

estudantes pelo WhatsApp, Zoom e Teams.

http://www.instagram.com/napfgvrio/


Quem é
quem no NAP?
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Helena Giolito

Bruna Ruffoni 

Karine Pimentel

Tatiane Santos

Cláudia Cossich 

Coordenadora Pedagógica e Geral do NAP, 
com formação em Biologia, Pedagogia e Psi-
copedagogia e Mestrado em Bens Culturais 
e Projetos Sociais; atua diretamente com as 
coordenações dos cursos no apoio didático-
-pedagógico prestado aos professores e no 
acolhimento, atendimento e acompanhamen-
to dos(as) estudantes de graduação das Es-
colas da FGV no Rio e em Brasília.

Analista pedagógica do NAP, com formação 
em Pedagogia, Psicopedagogia e Educação 
Especial e Neuropsicopedagogia; atua como 
referência inicial para os(as) estudantes no 
acompanhamento das atividades pedagógi-
cas e psicopedagógicas dos cursos de Ciên-
cias Sociais e Direito.

Analista pedagógica do NAP, com formação 
em Pedagogia e Psicopedagogia; atua como 
referência inicial para os(as) estudantes no 
acompanhamento das atividades pedagógi-
cas e psicopedagógicas dos cursos de Admi-
nistração e Administração Pública.

Assistente técnico-pedagógica do NAP, com 
formação em Licenciatura e Bacharelado em 
Ciências Sociais, Psicopedagogia e Neuroci-
ências e Mestrado em Educação; atua como 
assistente da Coordenação do NAP nos pro-
cessos administrativos, acadêmicos e peda-
gógicos do setor. 

Analista pedagógica do NAP, com formação 
em Pedagogia e Psicopedagogia; atua como 
referência inicial para os(as) estudantes no 
acompanhamento das atividades pedagógi-
cas e psicopedagógicas dos cursos de Ciên-
cia de Dados e Inteligência Artificial, Econo-
mia e Matemática Aplicada.

helena.giolito@fgv.br

bruna.ruffoni@fgv.br

karine.pimentel@fgv.br

tatiane.santos@fgv.br

claudia.pereira@fgv.br

A equipe do NAP é formada por profissionais qualificadas para o exercício da 

função, dedicadas e comprometidas com a sua formação. 
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Orientações importantes

• Comemore cada conquista; lembre-se de que em tudo na vida é preciso 

ter esforço, dedicação e persistência.

• Não tenha medo de superar os desafios.

• Faça amigos; a interação é muito importante. 

• Conheça o diretório ou o centro acadêmico dos cursos e as demais enti-

dades estudantis.

• Seja representante de turma ou ajude a eleger um(a) aluno(a) para ser 

representante da sua turma e que possa ser o(a) porta-voz de suges-

tões ou dificuldades que possam ocorrer no decorrer do curso. 

• Conheça e leia o regulamento do seu curso e os demais manuais produ-

zidos pela Escola, por setores de apoio e pela Instituição. 

• Conheça e leia o manual de atividades complementares e atividades de 

extensão do seu curso; caso tenha alguma dúvida ou precise de uma 

orientação específica, procure o NAP.

• Solicite e guarde os certificados dos eventos que você participar dentro 

ou fora da FGV, pois, de acordo com as regras estabelecidas nos manu-

ais do seu curso, eles podem ser aproveitados como horas de atividade 

complementar ou como atividade de extensão.

Agora que você sabe um pouco mais sobre o NAP, destacamos algumas ques-

tões que consideramos primordiais para que você possa aproveitar melhor a 

sua trajetória de vida universitária e investir no seu desenvolvimento pessoal.
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• Participe dos eventos promovidos pelo NAP (webinars, rodas de con-

versa, encontros e oficinas).

• Organize bem o seu tempo; se tiver dificuldade, procure logo o apoio 

do NAP, pois encontraremos, juntos, uma maneira para superá-la. 

• Conheça e leia a cartilha de plágio elaborada pelo NAP e esteja sempre 

atento (a) às regras estabelecidas para cópia/plágio acadêmico. No 

caso de dúvidas, recorra ao seu professor ou procure o NAP. Lembre-se 

de que a prática de plágio é inadmissível.

• Conheça e leia os planos de ensino das disciplinas nas quais você está 

inscrito; eles darão um norte sobre os temas abordados, os critérios 

de avaliação, a bibliografia recomendada para leitura e o currículo dos 

seus professores.

• Conheça e participe dos projetos de nivelamento, tutoria e iniciação 

científica da sua Escola; eles serão muito importantes para a sua forma-

ção acadêmica.

• Tenha salvo em algum lugar de fácil acesso o calendário acadêmico do 

seu curso.

• Explore o site da sua Escola e da Instituição e aproveite bem as oportu-

nidades de ampliar conhecimento que a FGV pode oferecer.

• Conheça e visite a biblioteca, pois nela você encontrará um acervo atua-

lizado e um espaço ideal para estudo.

• Conheça as publicações promovidas pela Editora da FGV (mais informa-

ções pelo site editora.fgv.br).

• Mantenha os seus dados pessoais, como telefone e e-mail, sempre atuali-

zados no seu Aluno Online, pois o NAP e os demais setores entrarão em 

contato com você por meio dessas informações oferecidas no sistema.

• Siga o Instagram do NAP (@napfgvrio) para ter acesso à programação 

do setor e a informações importantes para o seu desenvolvimento inte-

lectual e emocional. 

• Cuide da sua saúde física e mental.

• Conte sempre com o apoio do NAP.



09

Dicas para
combater a ansiedade

• Organize a sua rotina diariamente.

• Invista no autoconhecimento.

• Busque entender os seus pensamentos 

e sentimentos. 

• Procure controlar a respiração.

• Desconfie dos pensamentos negativos.

• Não seja tão exigente consigo.

• Tome bebidas relaxantes e evite as

estimulantes.

• Dê especial atenção à alimentação.

• Pratique atividades físicas.

• Encontre um hobby ou uma atividade 

prazerosa.

• Afaste-se, quando possível,

de atividades ansiogênicas.

• Pratique mindfulness para

estar mais presente.

• Valorize os afetos e afaste-se

de quem faz mal.

• Não consuma drogas e

evite álcool em excesso.

• Medite.

• Valorize o sono.

• Invista na sua saúde mental.

*Informações retiradas do site do
Instituto de Psiquiatria Paulista
(psiquiatriapaulista.com.br)

http://psiquiatriapaulista.com.br
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Elaboração
Tatiane Santos

Helena Giolito

Coordenação
Helena Giolito

Equipe NAP

Coordenação Pedagógica 

Helena Giolito

Assistente Técnico-Pedagógica

Tatiane Rosa Santos

Analistas Pedagógicas

Bruna Ruffoni

Claudia Cossich

Karine Pimentel

*As informações contidas nesse

material estão sujeitas a alteração.

Conte sempre com o nosso apoio. 

Estamos aqui por você e para você. 




