
Equipe Multiprofissional do IFPE Campus Recife 
 
 
Você sabe o que é a Equipe Multiprofissional? 

 
É uma equipe composta por servidores/as de diferentes áreas para pensar, dialogar e 
encaminhar, a partir de uma construção coletiva e interdisciplinar, ações de assistência à 
pessoa estudante do Campus Recife. Essa equipe é coordenada pela Diretoria de 
Assistência ao Estudante – DAE/Recife e atua no sentido de oferecer suporte para os 
casos mais complexos, após esgotadas as providências no âmbito dos diferentes setores 
(ambulatório, coordenação de psicologia, coordenação de serviço social, assessoria 
pedagógica, coordenação de disciplina), núcleos e departamentos. 

 

 
Quem faz parte da Equipe Multi? 

 
Profissionais de diversas áreas como psicóloga, pedagoga, assistente social, técnica em 
assuntos educacionais, assistente de alunos, intérprete de libras/tradutor/a, técnica em 
enfermagem e docentes, representantes de diferentes núcleos no IFPE Recife. 

 
Tais profissionais representam os setores administrativos diretamente envolvidos no 
atendimento a discentes e os núcleos de estudo e apoio à pessoa estudante. Assim, a 
composição da Equipe conta com a participação efetiva dos seguintes setores/núcleos: 

 
DAE – Diretoria de Assistência ao Estudante 

CPSI/DAE – Coordenação de Psicologia 

COSS/DAE – Coordenação de Serviço Social 

CDIS/DAE – Coordenação de Disciplina 

CSMO/DAE – Coordenação de Serviço Médico e Odontológico 

ASPE/DEN – Assessoria Pedagógica 

NEABI – Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 

NEGED - Núcleo de Estudos em Gênero e Diversidade 

NAC – Núcleo da Arte e Cultura 

NAPNE – Núcleo de Apoio a Pessoas com Deficiência 

CEF - Coordenação Acadêmica de Educação Física 



Como funciona a Equipe Multi? 
 

 Atualmente, a Equipe constitui um espaço de diálogo e construção de estratégias 
sobre casos de estudantes ou situações que necessitam de acompanhamento 
institucional em diferentes áreas. Esse diálogo entre as/os diferentes 
profissionais que compõem a Equipe tem função propositiva, consultiva e 
resolutiva, a depender da situação analisada. 

 
 A Equipe segue um cronograma de reuniões ordinárias quinzenais e, quando 

necessário, reúne-se extraordinariamente para discutir situações emergenciais. 
 

 Além dos membros da Equipe Multi, as reuniões contam com a presença de 
outras/os profissionais (docentes, coordenadores de curso, gestores e outros) que 
são convidados para subsidiar o trabalho da Equipe com informações e atuarem 
em colaboração na proposição de encaminhamentos e providências de acordo 
com as especificidades de cada caso; 

 
 Os casos são recebidos pela Equipe e, a partir desse momento, tem início o 

trabalho de acompanhamento. Para tanto, a Equipe aciona os profissionais 
necessários e/ou familiares das/os discentes, bem como, mobiliza diferentes 
setores do Campus, da Reitoria e até mesmo de outras instituições, conforme a 
necessidade do caso; 

 
 Ao longo do período de acompanhamento, a Equipe constrói um dossiê com 

documentos (pareceres, relatórios, relatos escritos, e-mails, laudos médicos, 
notas técnicas de consulta, avaliações técnicas, dentre outros) que registram e 
norteiam os encaminhamentos propostos. A partir desse arcabouço documental e 
das ideias sugeridas nas reuniões, a Equipe recomenda aos setores competentes 
as devidas providências; 

 
 Estudantes, familiares, docentes e demais servidores/as podem encaminhar casos 

de discentes que necessitem de algum atendimento específico (psicológico, 
pedagógico, econômico-social, dentre outros) para os setores competentes. Tais 
setores farão o acolhimento do caso, os encaminhamentos iniciais, uma 
avaliação da situação e, se julgarem necessário, acionarão a Equipe Multi 
através dos seus representantes membros da Equipe. 

 
 A Equipe também atua em ações mais sistêmicas como: orientações gerais 

às/aos discentes e ações formativas com docentes e servidores técnico- 
administrativos sobre temas que incidem diretamente na permanência, no êxito e 
no bem-estar da pessoa estudante. 

 
Quais são os casos acompanhados pela Equipe Multi? 

 
Aqueles que necessitam de uma discussão e atuação multiprofissional e que demandam 
maior nível de articulação intersetorial. Assim, os casos são acolhidos pelos setores 
administrativos e/ou núcleos e, a partir desses critérios, o/a representante do 
setor/núcleo na Equipe Multi pode demandar o caso para acompanhamento da Equipe 
ou dar outros encaminhamentos, dependendo da complexidade da situação. 



 

Quais são os princípios do trabalho desenvolvido pela Equipe Multi? 
 

 Uma abordagem multidimensional, envolvendo o conhecimento de diferentes 
áreas sobre os casos e temas abordados; 

 
 O olhar específico, atento às necessidades das questões abordadas e de cada caso 

analisado; 
 

 A articulação intersetorial por meio da mobilização de diferentes unidades 
administrativas e acadêmicas na proposição coletiva de encaminhamentos; 

 
 O cuidado com a integridade das pessoas, prezando pela proteção dos dados no 

sentido de evitar a exposição dos casos acompanhados, bem como, zelando por 
ações de humanização e acolhimento no enfrentamento aos fatores que 
dificultam a permanência e o êxito da pessoa estudante em seu percurso 
acadêmico; 

 
 O diálogo e a construção coletiva de linhas interpretativas, ações e 

encaminhamentos. 
 
Por fim… 

 
Destacamos que a Equipe Multiprofissional do Campus Recife está de olho na Nova 
Política de Assistência Estudantil e, portanto, está reavaliando as suas atribuições diante 
dos desafios propostos na nova normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


