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CAMPUS I - JOÃO PESSOA – 29 VAGAS. 
 

 

 
 

NOME MATRÍCULA CURSO TURNO CONDIÇÃO - CID DEMANDA 

  

 

 

 

 
81502155 

  

 

 

 

-- 

Outras demandas Pedagógicas Necessita de apoio pedagógico para melhor 
   desempenho e compreensão dos assuntos estudados. 
    

    

Raidson Antropologia – Rio   

Rodrigues Tinto   

da Silva    

Gabriel  
20200017121 

Ciências Atuariais SEG - Outras demandas Pedagógicas É função do estudante apoiador: realizar o 

Meirelles - TARDE  acompanhamento nas aulas e demais atividades 

    acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 



 

Simões 
  TER   e 

QUA – 

TARDE/ 

NOITE 

 vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Rayssa 

Martins de 

Souza 

Santos 

 

 

20200118240 

Nutrição - João 

Pessoa 

 

 

-- 

Outras demandas Pedagógicas Necessita de apoio para auxiliar nas dificuldades de 

acompanhamento das aulas, interação com 

professores e colegas e burocracias no sistema 

(matrículas, inscrições, atividades). 

Leonardo 

Flari 

Manera 

 
20190052855 

PEDAGOGIA - 

João Pessoa 

NOITE  Demanda Visual É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 

vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Julia Davel 

Moreira 

Coelho 

 
20180009180 

Medicina - João 

Pessoa 

 

 

-- 

Demanda Física Necessita de aluno apoiador para auxiliar na 

movimentação dentro 

do ambiente acadêmico, hospital universitário e 

atividades acadêmicas extra-Campus. 

Ricardo 

Monteiro 

Avelino 

 
20170121436 

PEDAGOGIA - 

João Pessoa 

MANHÃ 

E 

TARDE 

Demanda Visual  O aluno necessitará que as atividades acadêmicas 

sejam adaptadas para o braille, devido a patologia 

ser uma condição progressiva. Precisa que o 

apoiador seja de preferência do mesmo curso. 

Luiz 

Eduardo 

Justino da 

Silva 

 
20190058797 

LETRAS 

(LÍNGUAS 

CLÁSSICAS) - 

João Pessoa 

NOITE Outras demandas Pedagógicas É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 

vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 



 

    
 

 

Jadson 

Rodrigo 

Silva Gomes 

 
20160137989 

PSICOLOGIA - 

João Pessoa 

 

 

MANHÃ 

Demanda Física e Visual total. É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 

vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Miguel 

Ângelo 

Campos de 

Santana 

 
20200124088 

PEDAGOGIA - 

João Pessoa 

NOITE Demanda auditiva – Usuário 

de libras 

É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 

vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Joelle 

Ariane 

Lieuche 

Simo 

 
20160165455 

MEDICINA – João 

Pessoa 

MANHÃ 

E 

TARDE 

Outras demandas Pedagógicas É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 

vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Samara 

Prado 

Souza

 d

e Andrade 

 

 

20170049692 

PEDAGOGIA 

(LICENCIATURA 

)/CE – João Pessoa 

MANHÃ Outras demandas Pedagógicas Necessita de apoio pedagógico para demandas 

acadêmicas. 

Francisco 

Breno Cruz 

Alves 

 
20190171669 

Educação Física MANHÃ Outras demandas Pedagógicas Acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas e suporte 

pedagógico em horários de estudo e extra sala. 



 

Thaís 

Batista 

Tavares 

Araújo 

 
20200089701 

Pedagogia MANHÃ Demanda Visual  

A discente necessita de apoio para leitura dos 

textos, sendo assim, 

cabe ao apoiador tornar os

 materiais disponibilizados nas aulas 

acessíveis, podendo 

utilizar aplicativos   de processamento de

 voz, aumento da fonte, etc. Ao retornar às 

aulas presenciais, necessitará de apoio para se 

locomover no campus. 

Vanessa 

Farias

 d

e Lima 

20200091620 Odontologia. Integral Demanda Física O estudante apoiador deverá ser obrigatoriamente 

do curso de odontologia, quanto ao período 

necessariamente do segundo em diante até períodos 

mais avançados . O estudante apoiador deverá 

colaborar com a estudante apoiada nas atividades 

pedagógicas teóricas e práticas. Caso haja alguma 

intercorrência clínica ou hospitalar com a apoiada o 

apoiador ou apoiadores deverão ficar responsáveis 

juntamente com os professores por pensarem juntos 

estratégias para continuar o processo de ensino e 

aprendizagem da estudante. 

Vanessa 

Jose

 d

a Silva 

20200079563 LETRAS 

(LÍNGUA 

ESPANHOLA) 

(LICENCIATURA 

)/CCHLA - João 

Pessoa 

 

 

 

--- 

Demanda Visual O aluno apoiador prestará um apoio educacional, 

apoio este será mais voltado a 

digitalizar dos trabalhos que a aluna necessitar 

ditar, ajuda nas revisões de conteúdo se 

necessário, ler os textos para a aluna quando 

necessário, ou seja, auxiliar nas atividades 



 

     que necessite do computador, já que a aluna não 

possui o mesmo. 

Pablo 

Machado 

Ximenes 

20200022622 CIÊNCIAS E 

DADOS E 

INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 

(BACHARELADO 

)/CI – João Pessoa 

 

 

 
TARDE 

E 

NOITE 

Demanda Física É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 

vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Clara 

Nobrega 

Oliveira 

11318291 ENGENHARIA 

QUÍMICA 

(BACHARELADO 

)/CT – João Pessoa 

MANHÃ 

E 

TARDE 

Outras demandas Pedagógicas Apoio pedagógico e emocional. A mesma muitas 

vezes vai precisar de suporte emocional para se 

sentir segura, controlar a 

ansiedade e assim conseguir se concentrar na aula 

ou prova. 

Delma Goes 

de 

França 

20200104209 MEDICINA 

(BACHARELADO 

) – JOÃO PESSOA 

 

 

 

--- 

Demanda Física Em atividades práticas, quando retornarem às aulas 

presenciais, com o manuseio de utensílios como, por 

exemplo, estetoscópio. 

Victória 

Karine 

Fernandes 

Silva 

20190093713 Engenharia da 

Computação – João 

Pessoa 

 

 

 

--- 

Outras demandas Pedagógicas Necessita de um aluno apoiador do mesmo curso e/ou 

de algum período consecutivo ao seu. Ela afirmou 

que tem extrema timidez ao consultar os monitores 

das disciplinas para esclarecimento de dúvidas. 

Portanto, o acesso ao conhecimento despertado 

através de vínculos interpessoais é 



 

     
dificultado. O aluno 

apoiador entrará com o papel auxiliar no estímulo à 

participação da estudante nas 

relações e atividades acadêmicas. 

Wenderson 

Renovato de 

Lima 

 
20180092033 

 
 

MEDICINA 

(BACHARELADO)/ 

CCM – João Pessoa 

MANHÃ 

E 

TARDE 

Demanda física É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo em 

vista o acesso, participação e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Robertania 

Barros de 

Oliveira 

20180060755 Enfermagem - 

João Pessoa 

 

 

 

 

 

 

--- 

Demanda Visual Necessita de apoio pedagógico para auxiliar nas 

atividades acadêmicas em que seja necessário 

utilizar ferramentas como gráficos, tabelas, na 

realização dos trabalhos que necessitem de slides. A 

discente tem as ferramentas necessárias para 

realizar as atividades 

exigidas pelos professores, porém tem dificuldade 

para saber utilizar. O aluno apoiador precisa 

ser do mesmo curso que a discente (Enfermagem) e 

do mesmo período (6º ). 

Paulo 
Germano de 
Oliveira 
Silva 

20200062243 QUÍMICA/CCEN – 
João Pessoa 

 

 

--- 

 Demanda auditiva  

Sthefanny 
da Silva 
Moura 

20190045556 Ciências Contábeis 

(CCSA) 

 

 

--- 

Outras demandas Pedagógicas Aluno apoiador do mesmo curso, que já tenha cursado 

as disciplinas do segundo período para suporte 

pedagógico da estudante. 



 

      

Mikael 
Lucas 
Gomes
 d
e Freitas 

20160142835 TERAPIA 
OCUPACIONAL 

(BACHARELADO)/C
C 

S - João Pessoa 

 

 

Integral 

Outras demandas Pedagógicas Precisa que o apoiador seja do mesmo curso e que já 

tenha pago as disciplinas que ele está cursando. 

Vanesa 
Veloso
 d
e Sá 

20160140222 PEDAGOGIA 
(LICENCIATURA)/CE 

– 
João Pessoa 

 

 

--- 

Outras demandas Pedagógicas Precisa de apoiador 

Sidnei 

Ribeiro 
da Silva 

11127304 CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
(BACHARELADO)/C

C 
SA – João Pessoa 

 

 

--- 

Outras demandas Pedagógicas Precisa que o apoiador seja do mesmo curso e que já 

tenha pago as disciplinas que ele está cursando. 

Luzia Dias 
Amorim 

20180102354 RADIALISMO 
(BACHARELADO)/

CC 
TA – João Pessoa 

 

MANHÃ E 

TARDE 

Demanda visual e demanda auditiva 
parcial 

Precisa que o apoiador seja do mesmo curso e já tenha 

pago as disciplinas. 

 

Gizele dos 
Santos Bezerra 

20200159379 Administração 
Bacharelado/Presen

cial) 

 

 

--- 

Outras demandas Pedagógicas O aluno apoiador precisa ter cursado as disciplinas 

que ela está matriculada para auxílio pedagógico. 

 

 
 

CAMPUS II- AREIA – 06 VAGAS 
 

 

NOME MATRÍCULA CURSO TURNO CID DEMANDA 



Iêgo Allisson de 

Sousa Benjamin 

Borges 

31400634 Agronomia MANHÃ E TARDE 

Matemática II 

Organografia 

Vegetal Topografia 

Química e Fertilidade 

do Solo 

Outras demandas 
Pedagógicas 

É função do estudante apoiador: 

realizar o acompanhamento nas 

aulas e demais atividades acadêmicas 

diretamente ligadas ao curso, tendo 

em vista o acesso, participação e 

aprendizagem do estudante apoiado. 

Roberto Henrique 

Oliveira Teixeira 

20200128425 Medicina 

Veterinária 

TARDE 

Anatomia dos 

Animais Domésticos I 

Biofísica 

Citologia e 

Embriologia Ecologia 

Introdução à Informática 

Demanda Física O apoiador precisa estar cursando as 

mesmas disciplinas que Roberto para 

auxiliá-lo com as atividades 

acadêmicas e, ao retornar 

presencialmente, com o manejo 

de ferramentas e animais que 

compõem as disciplinas práticas do 

curso em decorrência 



 

     
do comprometimento de sua mão 

esquerda. 

Luayne

 Morai

s Correa 

20180164508 Medicina 

Veterinária 

MANHÃ E TARDE Outras demandas 
Pedagógicas 

É função do estudante apoiador: 

realizar o acompanhamento nas 

aulas e demais atividades acadêmicas 

diretamente ligadas ao curso, tendo 

em vista o acesso, participação e 

aprendizagem do estudante apoiado. 

Giovanna Rizety 

Costa Medeiros 

Vila Nova 

20170146177 Medicina 

veterinária 

(bacharelado) 

MANHÃ E TARDE Outras 
demandas 
Pedagógicas 

Recomenda-se a experiência com um 

aluno apoiador do mesmo curso e 

período da estudante para lhe ajudar 

a organizar seus horários de estudos 

e a registrar as 

datas de entrega de suas atividades. 

Neriane Rodrigues 

de Lima 

31501160 Zootecnia – Areia MANHÃ E TARDE Outras demandas 
Pedagógicas 

Auxílio nos resumos para estudos, na 

resolução dos exercícios passados 

pelos docentes, se possível participar 

das aulas de disciplinas que a 

estudante sente mais dificuldade e 

ajudá-la a interagir com os seus 

colegas de turma. 



Bruno Fernandes 
Medeiros 

31400430 Medicina Veterinária 

(CCA) 

 

 

 

                     ---  

Outras demandas 
Pedagógicas 

Dois alunos apoiadores do mesmo 

curso, que já tenha cursado as 

disciplinas que ele está cursando 

(Bruno é deslocado e está cursando 6 

disciplinas no momento) 

 

 

 

CAMPUS III-BANANEIRAS – 03 VAGAS. 
 

 

 
 

ALUNO  
MATRÍCULA 

 
CURSO 

TURNO CID DEMANDA 

Ytalo Hernani 20200033448 Pedagogia MANHÃ E Outras demandas 
Pedagógicas 

É função do estudante apoiador: 

Azevedo Coelho TARDE  realizar o acompanhamento nas 
   aulas e demais atividades 
   acadêmicas diretamente ligadas 
   ao curso, tendo em vista o acesso, 
   participação e aprendizagem do 

   estudante apoiado.  



 

Paulo Sérgio 

Pereira de Oliveira 

segundo 

20180041419 Licenciatura em 

Ciências Agrárias 

MANHÃ, 

TARDE E 

NOITE 

Outras 
demandas 
Pedagógicas 

É função do estudante apoiador: 

realizar o acompanhamento nas 

aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente 

ligadas ao curso, tendo em vista o 

acesso, participação

 e aprendizagem do 

estudante apoiado. 

Antônio
 Lairto
n Gomes Altino 

20190052434 Agroindústria- 
Bananeiras 

       

 

 

 

 

                   --- 

Outras 
demandas 
Pedagógicas 

É função do estudante apoiador: 

realizar o acompanhamento nas aulas 

e demais atividades acadêmicas 

diretamente ligadas ao curso, tendo 

em vista o acesso, participação e 

aprendizagem do estudante apoiado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAMPUS IV- RIO TINTO E MAMANGUAPE – 04 VAGAS 
 

 

ALUNO MATRÍCULA CURSO TURNO CID DEMANDA 

Benedita 

da Silva 

Martins 

81311475 Letras Portuguesa Período 

Trancado 

Outras demandas 
Pedagógicas 

É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo 

em vista o acesso, participação e aprendizagem 

do estudante apoiado. 



Luís 

Claudio 

Lopes 

Kaneda 

20160105626 Pedagogia 
 

 

 

--- 

Demanda Física É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo 

em vista o acesso, participação e aprendizagem 

do estudante apoiado. 

Ana 

Kelly 

Nunes 

Bezerra 

20180124057 Letras portuguesa 
 

 

--- 

Demanda Auditiva 

total 

É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo 

em vista o acesso, participação e aprendizagem 

do estudante apoiado. 

Renan 

Pinheiro 

do 

Nascime 

nto 

20200127061       Pedagogia  

 

--- 

Demanda 

Auditiva 

Parcial 

É função do estudante apoiador: realizar o 

acompanhamento nas aulas e demais atividades 

acadêmicas diretamente ligadas ao curso, tendo 

em vista o acesso, participação e aprendizagem 

do estudante apoiado. 

 CADASTRO DE RESERVA Apoiadores inscritos para o cadastro de 

reserva serão conduzidos para as demandas 

para além desta tabela que porventura 

cheguem no CIA. 

 

 

 

 

** As informações que constam nesta tabela foram concedidas e autorizadas pelos próprios estudantes interessados no apoio. 

O CIA é campo de estágio curricular do curso de Terapia Ocupacional e todas as avaliações realizadas são supervisionadas pela 

Profa. Dra. Andreza Aparecida Polia – Docente do Dep. Terapia Ocupacional da UFPB. 

 

 

João Pessoa, 24 de maio de 2021. 

 


